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L’Ajuntament ha començat a aplicar un exigent pla de 
qualitat en els serveis municipals, que repercuteix en la
millora de l’entorn urbà. A la foto, una noia llegeix un 

llibre a les escales de la Cascada del Parc de la Ciutadella.



a política que
l’Ajuntament de
Barcelona aplicarà-
durant l’actual man-
dat municipal  es
basa en tres pilars

fonamentals: el foment de l’ocupació
i de l’activitat econòmica, la promo-
ció de l’habitatge assequible, i la
potenciació del transport públic. A
aquestes línees d’actuació s’hi afegi-
ran un seguit d’intervencions que
han de fer que Barcelona estigui ple-
nament preparada per afrontar el
repte que suposa l’arribada del nou
segle.

Algunes de les accions programa-
des en el Programa d’Actuació Muni-
cipal (PAM) suposen una innovació
en els objectius, mentre que altres
representen una continuïtat en la
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Preparats per a l’en

El Programa d’Actuació

Municipal (PAM) és un

instrument programàtic

per l’acció del govern

municipal, en el qual es

destaquen els objectius

polítics i de gestió que

s’han de dur a terme en el

decurs de l’actual mandat

(1996-1999). L’actual PAM

va ser aprovat pel Consell

Plenari de l’Ajuntament en

la sessió celebrada el pas-

sat 15 de març.

El PAM, una eina
per a l’acció

La promoció de l’habitatge assequible és una prioritat del govern municipal

línea ja empresa anteriorment.
En aquest sentit, el principal

àmbit que fa palesa la continuïtat
dels nivells d’activitat assolits en els
darrers anys a Barcelona és el del pro-
cés de transformació física de la ciu-

tat, que es materialitza en un ambi-
ciós Programa d’Inversions Munici-
pals de 155.000 milions al llarg de
quatre anys.

A més, es seguirà treballant en la
millora i remodelació d’habitatges i
del paisatge urbà, en la millora dels
programes de circulació, manteni-
ment, transports, atenció al públic i
serveis socials, en l’accentuació de la
dimensió metropolitana de Barcelo-
na, i en la consolidació de l’equilibri
econòmic i financer.

També es posaran els elements
necesaris per enfortir el teixit cultu-
ral i associatiu de la ciutat, donar
suport a la creació de noves empre-
ses, millorar els equipaments i els
espais verds urbans, i incrementar la
seguretat ciutadana.

Com un mitjà per aconseguir tots

La política que

s’aplicarà durant el

període 1996-99 es

basa en tres pilars

fonamentals: ocupació,

habitatge assequible i

transport públic 
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ntrada del segle XXI

LA MOBILITAT I EL
TRANSPORT PÚBLIC
METROPOLITÀ

UNA CIUTAT
ECOLÒGICAMENT
SOSTENIBLE

APROVAR I POSAR
EN MARXA LA CARTA
MUNICIPAL

LA PROMOCIÓ
DE L'HABITATGE
ASSEQUIBLE

L'EQUILIBRI
ECONÒMIC I FINANCER

POTENCIACIÓ DE LA
DESCENTRALITZACIÓ
I LA PARTICIPACIÓ

EL FOMENT
DE L'OCUPACIÓ

M

QUALITAT DELS
SERVEIS PÚBLICS

S'impulsaran
iniciatives adreçades
a millorar l'oferta
d'habitatge de
lloguer assequible
per a joves

Es facilitaran les
condicions per a
què la ciutat sigui
centre de noves
inversions

Esforç per a la contenció de la despesa
corrent i la reducció de la pressió fiscal en

un 10%, que sigui compatible amb el
retorn de part del deute i el manteniment

dels nivells d'inversió
Amb aquest ordenament normatiu
es podrà desenvolupar la justícia local
i es guanyarà eficàcia en la regulació
de la convivència ciutadana

Es traspassaran competències
als Districtes en matèria
d'urbanisme, serveis urbans i
seguretat. Els Districtes
tindran més relleu polític

El respecte al medi ambient
serà un referent bàsic de
l'acció municipal

Es continuarà l'esforç inversor
en la millora i extensió de la
xarxa del transport públic

Els serveis municipals
seran dissenyats i
aplicats en funció de les
necessitats dels
ciutadans

L’alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i el primer tinent d’alcalde, Joan
Clos, provant les instal·lacions del Metro a l’estació de Glòries

aquests objectius, l’Ajuntament de
Barcelona buscarà la complicitat i el
suport dels diferents agents de la
societat civil, per tal que puguin sor-
gir iniciatives conjuntes encamina-
des a promocionar la ciutat i fer-la
més competitiva i més atractiva tant
pels que hi viuen com pels que ens
visiten.

Proximitat i qualitat
Totes les noves polítiques que

conformaran l’acció de govern d’aquí
al 1999 tenen com a filosofia princi-
pal els conceptes de proximitat i de
qualitat.

La idea de proximitat al ciutadà
implica la transferència de més com-
petències als districtes,  mentre que
la noció de qualitat fa referència a la
millora en la gestió de serveis.
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quest final de
segle ha de ser-
vir per consoli-
dar Barcelona i
la seva àrea
metropolitana

com a gran ciutat europea i com a
porta d’entrada del sud d’Europa. Per
tal d’aconseguir aquests objectius, la
segona gran transformació que ha de
viure la ciutat té com un dels ele-
ments principals la creació i amplia-
ció de grans infrastructures del trans-
port i de la logística.

Com a obra més important que
s’ha de desenvolupar en els propers
anys, destaca el Pla del Delta del Llo-
bregat, que ha de suposar el desvia-
ment del curs final del riu per poder
ampliar les instal·lacions del port i la
zona d’activitats logístiques, amb una
forta aposta per la intermodalitat del
transport.

La connectivitat entre Barcelona
i els grans eixos econòmics mundials
també es veurà impulsada amb la
futura execució del Pla de Sant
Andreu-Sagrera, que comportarà la

construcció de l’estació del Tren
d’Alta Velocitat, i amb l’ampliació
de les instal·lacions de l’aeroport.

Tot plegat redundarà en un fort
impuls a la competitivitat de la nos-
tra ciutat. Dins el teixit urbà de Bar-
celona, destaca el projecte de trans-
formació del front marítim del
Poblenou, amb la futura ubicació del
parc zoològic i l’obertura de la Diago-
nal fins el mar. Altres operacions que
es duran a terme a Barcelona serviran
per millorar la qualitat de vida.

En els propers números d’aquesta
revista anirem ampliant les informa-
cions relatives a aquests grans projec-
tes de ciutat.

- Pla Central del Raval (esponjament
d’espais)
- Obertura de l’avinguda de Fran-
cesc Cambó
- Recuperació del interiors d’illa de
l’Eixample
- Reurbanització de la Plaça Cerdà
- Cobertura de la Ronda del Mig
- Obertura del c/ Lluçanès
- Remodelació i millora del Parc
Güell
- Obertura de la Ronda del Guinardó
- Millores en el Parc dels Turons
- Pla del Congost del Besòs
- Pla de Sant Andreu-La Sagrera
(estació del TAV)
- Obertura de la Diagonal a la zona
del Poblenou
- Projecte Diagonal-Mar
- Front marítim del Poblenou
- Pla de clavegueram
- Auditori 
- Teatre Lliure (ubicat al Palau de
l’Agricultura de Montjuïc).
- Reobertura del Gran Teatre del
Liceu (prevista pel 1997)
- Ampliació del Museu Picasso
- Millora de la xarxa de museus
- Pla d’habitatges
- Ampliació de la xarxa de Metro
- Estacions marítimes al Moll de Bar-
celona
- Pla del Delta del Llobregat
- Zona d’Activitats Logístiques (ZAL)
al port de Barcelona.

Des del Llobregat
fins el Besòs

Les grans obres

que es duran a terme

han de consolidar

Barcelona com a la

porta del sud d’Europa

La ciutat del 2000

Habitatge
Està prevista la construcció de prop de 20.000 habitatges,
dels quals 8.000 seran a preu assequible. Per assolir aquest
objectiu, destaquen les següents operacions:

Total d’habitatges Protegits
Sant Andreu-Sagrera 7.500 1.500
Diagonal-Poblenou 5.700 2.500
La Catalana 2.400 1.440
Resta de front marítim 1.600 400
Vores dels cinturons 650 650
Carrer Prim 465 135
Ciutat Vella 1250 800
TOTAL 19.565 7.428

El front marítim de Sant Martí viurà un segon procés de transformació.
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Districte a districte

EIXAMPLE

- Primera fase de les obres de rehabilitació i reordenació
del mobiliari urbà del carrer Marina i Gran Via, entre
la Plaça de les Glòries i el Passeig Sant Joan (a la foto).

- Continuació de les obres d’ampliació de voreres i
remodelació del mobiliari urbà i arbrat en el tram cen-
tral del carrer Aragó.

- Construcció d’un nou equipament polisportiu a la nau
de l’antiga Estació del Nord.

- Construcció d’un centre cultural i d’una escola a les
antigues cotxeres del carrer Borrell.

- Reordenació del Passeig de Gràcia. Primera fase entre
Gran Via i Plaça Catalunya.

- Renovació de la marquesina i rehabilitació de la faça-
na exterior del Mercat de Sant Antoni.

- Aplicació del mapa escolar.
- Mercat de la Concepció.
- Obertura de nous equipaments (Serveis Personals i
Cultura).

- Remodelació de la plaça Poeta Boscà (a la foto).
- Ampliació del museu Picasso.
- Construcció d’una biblioteca pública al nou edifici del
carrer Doctor Aiguader

- Acabament del passeig marítim de la Barceloneta,
reconstruint el tram entre els carrers Almirall Cervera i
Trelawny i construint un nou tram entre les piscines de
Sant Sebastià i el passeig de l’Escullera.

- Remodelació del circuit de circumval·lació de les ron-
des de Ciutat Vella.

- Obertura i urbanització del Pla Central del Raval.
- Urbanització de l’eix format pel carrer Duran i Bas, la
plaça Isidre Nonell, carrer Capellans i avda. Catedral.

- Obertura de l’avinguda Francesc Cambó fins la plaça
Sant Agust;i Vel i el carrer Basses de Sant Pere.

- Rehabilitació de l’edifici de can Ricart
- Connexió de la Vila Olímpica amb el passeig de Cir-
cumval·lació a través del zoològic.

El Pla d’Actuació Munici-

pal preveu en el seu pro-

grama d’inversions pel perí-

ode 1996-1999 la xifra de

454 actuacions concretes en

els deu districtes en què

s’organitza la ciutat.

D’aquestes, 331 suposen

l’aplicació de recursos finan-

cers per part de l’Ajunta-

ment, i la resta -123- s’execu-

tarà amb el finançament de ter-

ceres entitats (públiques o pri-

vades) o mitjançant operacions

urbanístiques.

Les actuacions previstes als

districtes fan referència tant

a petites intervencions en

els carrers o places, com a

reformes més en profundi-

tat del tramat urbanístic de

la ciutat. En els següents

quadres es repasen alguns

dels principals projectes,

districte per districte.

CIUTAT VELLA
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D i s t r i c t e  a
SANTS-M0NTJUÏC LES CORTS

SARRIÀ-SANT GERVASI
- Arranjament del carrer
Major de Sarrià i de les
places del Consell de la
Vila i de Sarrià.

- Ampliació dels jardins
del Turó del Putxet i
nou accés al parc pel
carrer Manacor.

- Acabament de les obres
d’urbanització de Les
Planes de Vallvidrera.

- Remodelació i urbanit-
zació del pantà de Vallvidrera en col·laboració amb el
Patronat Metropolità del Parc de Collserola (a la foto).

- Construcció d’un nou jardí entre els carrers Espinoi i
Hurtado.

- Urbanització dels carrers interiors de Can Caralleu.
- Rehabilitació de l’antiga capella del convent de les
monges reparadores. Rehabilitació per a equipament
polivalent.

- Construcció d’un nou edifici per l’escola Taber, una
zona d’aparcament i un carrer d’accés.

- Connexió del carrer Eduard Conde amb Manel Girona.

GRÀCIA

- Nova urbanització del carrer Gran de Gràcia.
- Nova urbanització de l’avinguda Pi i Margall.
- Reordenació del passeig de Sant Joan.
- Nova urbanització del carrer Torrent de l’Olla.
- Nou polisportiu a la Creueta del Coll (pl. Tona).
- Arranjament del carrer Verdi (a la foto).
- Construcció d’escales mecàniques per enllaçar el carrer
Font del Coll amb el carrer Santuari.

- Ampliació de la seu del Districte.
- Nova biblioteca a Gràcia.

- Cobriment de la ronda del Mig entre l’Avda. Madrid i
la Travessera de les Corts, i posterior urbanització del
passeig de nova creació (a la foto).

- Remodelació i qualificació de la plaça Comas com a
plaça de l’Ajuntament de Les Corts.

- Obertura del carrer Constança
- Cobriment del polisportiu Joan XXIII.
- Arranjament i regularització de l’Avda. Joan XXIII i
del carrer Maternitat en conveni amb el Barça.

- Zona verda a Cardenal Reig.
- PERI Bacardí.

- Urbanització del pas-
seig de nova creació de
la Ronda del Mig entre
la carretera de Sants i
l’avinguda Madrid.

- Acabament de la nova
urbanització del carrer
Tarragona (a la foto).

- Nova urbanització com
a bulevard de la Gran Via entre les places Espanya i
Cerdà.

- Remodelació de la plaça Cerdà i el seu entorn.
- Nou jardí a la plaça Olivereta sobre l’aparcament de
recent construcció.

- Obertura del carrer Ferrocarrils Catalans fins al carrer
Mineria.

- Continuació de la urbanització-remodelació de l’avin-
guda Paral·lel (voreres) i la plaça Ocellets (enllumenat).

- Instal·lació d’una Biblioteca de Districte al Vapor Vell
de Sants i ubicació de l’escola Barrufet.

- Urbanització de la plaça Blasco de Garay sobre l’apar-
cament soterrani.



- Obertura i urba-
nització del
carrer Lisboa.

- Continuació del
procés de cons-
trucció del parc
dels Turons amb
atenció especial
als accesos des
dels barris del Carmel i del Guinardó.

- Obertura del carrer Llobregós (a la foto).
- Prolongació del Passeig-mirador de les Aigües.
- Acabament i posada en marxa del pavelló municipal
polisportiu del Guinardó, a l’illa Torrent de Melis.

- Acabament de la biblioteca central del Districte a la
plaça de la Font Castellana.

- Urbanització de la nova plaça de la Vall d’Hebron,
entre el passeig de la Vall d’Hebron i els carrers Gene-
ral Mendoza i Arenys.

- Construcció d’escales mecàniques al carrer Alguer.
- Nou jardí a la Casa Groga sobre l’aparcament soterrani.
- Prolongació de la Carretera de les Aigües
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a  d i s t r i c t e
HORTA-GUINARDÓ NOU BARRIS

- Remodelació del
passeig Fabra i Puig
com a bulevard.

- Remodelació de la
plaça Virrei Amat.

- Obertura de la
Ronda del Mig (Rio
de Janeiro).

- Acabament de la
remodelació dels
espais públics de la
Guineueta.

- Acabament de l’avinguda Vallbona completant
l’enllaç entre Via Júlia i Ciutat Meridiana.

- Zona esportiva a Canyelles.
- Remodelació del passeig Verdum com a bulevard.
- Finalització de l’equipament Les Basses.
- Urbanització dels voltants del mercat de Montserrat.
- Construcció d’escales mecàniques al c/ Alcàntara i al
costat del camp de futbol de Ciutat Meridiana (foto).

- Nova Biblioteca de Districte.
- Rehabilitació del Turó de la Peira.

SANT ANDREU
- Modificació de
l’avinguda Meri-
diana comple-
tant el bulevard
entre Fabra i
Puig i el carrer
València (foto).

- Obertura del
carrer Palència.

- Remodelació del
carrer Gran de
Sant Andreu
entre els carrers Sant Adrià i Pare Manyanet.

- Arranjament del carrer Garcilaso entre Felip II i carrer
Manigua.

- Acabament de la plaça Robert Gerhard davant del
carrer del Bon Pastor.

- Connexió dels carrer Sant Antoni Maria Claret i del
Bon Pastor.

- Acabament de la connexió entre els carrers Sant Adrià
i Santander pel carrer Juniper Serra.

- Equipament i jardins a Can Fabra.

SANT MARTÍ
- Urbanització del Clot de
la Mel: obertura dels
carrers Lope de Vega i Bil-
bao, i zona verda a l’illa
compresa entre els carrers
Bilbao, Concili de Trento,
Lope de Vega i Andrade.

- Urbanització de la plaça
Fernando de los Ríos.

- Urbanització del c/ Puig-
cerdà entre els carrers
Cristóbal de Moura i Paraguay.

- Urbanització del parc de la Paperera del Poblenou.
- Obertura de la Diagonal des del carrer Fluvià fins al
carrer Llacuna (a la foto).

- Urbanització del carrer Guipúscoa.
- Adecuació per a vianants de la Rambla del Poblenou i
del carrer Marià Aguiló.

- Remodelació del c/ Sibèlius com a carrer de vianants.
- Urbanització de la plaça Germans Serra dins del pla de
millora del barri del Besòs.

- Nova piscina al passatge Vintró.
- Remodelació casc antic del Clot i del Camp de l’Arpa
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Serveis de qualitat

L
a qualitat
és un objectiu de la
ciutat de Bar-
celona, i

ha de marcar les
actuacions que es duguin
a terme des de l’Administra-
ció local. Amb aquesta premi-
sa, l’Ajuntament de Barcelona
ha posat en marxa un exigent Pla de
Qualitat, que té per objectiu millorar
els serveis que es donen als ciutadans.

La millora de la qualitat implica
donar un tracte amable i respectuós al
públic, assegurar l’agilitat i la rapidesa en
atendre les demandes ciutadanes, aconseguir
una atenció cada cop més personalitzada -que
tingui en compte les diferents situacions i les
necessitats individuals-, i garantir l’accesibilitat dels
serveis -tant en qüestions d’horaris d’atenció al
públic com en el·liminació de barreres arquitectòni-
ques per disminuïts-.

El Pla de Qualitat esmentat s’ha de concretar
en les anomenades “Cartes de Serveis”. Aquests
documents recullen de manera sintètica els
compromisos que, en matèria de nivell
d’atenció als ciutadans, transparència i
informació, assumeixen els diferents ser-
veis de l’Administració. De moment,
s’han fet públiques les Cartes de Serveis
corresponents a l’Institut Municipal de

Els eixos principals que

marquen el pla de qua-

litat engegat pel govern

municipal de Barcelona es

basen en assegurar el “trac-

te amable, cordial i respec-

tuós” als ciutadans, segons

s’especifica en una circular

dirigida per l’alcalde Pasqual

Maragall als diferents serveis

municipals. A més, els funcio-

naris i empleats de l’Ajunta-

ment s’hauran d’identificar

adequadament davant dels

ciutadans i dels visitants de

les instal·lacions municipals.

El concepte de qualitat

també implica incrementar

els nivells d’agilitat i rapide-

sa en l’atenció de les

demandes ciutadanes.

Tracte respectuós
i servei diligent

Parcs i Jardins, la Guàrdia Urbana, i la
Societat Municipal d’Aparcaments i
Serveis (SMASSA) -les quals es recu-
llen a la pàgina del costat-, i està pre-
vist que en breu també es donin a
conèixer les relatives a Transports
Metropolitans de Barcelona, a l’Insti-
tut Municipal d’Hisenda, i als serveis
d’Obres al Carrer, Informació i Atenció
al públic, i Instal·lacions Esportives. 

L’objectiu final, però, és que cada ser-
vei, empresa o institució municipal faci
pública la seva corresponent Carta de
Serveis. A més, periòdicament es dona-
ran a conèixer els indicadors de qualitat a
la ciutat.

Participació ciutadana
En l’objectiu de fer de Barcelona una ciu-

tat de qualitat es preten implicar també la
iniciativa privada, de tal manera que els ciu-
tadans no siguin subjectes passius en el procés

de millora urbana. Per aquest motiu, està pre-
vista la creació de Consells de Participació Ciu-

tadana vinculats a cadascun dels serveis, sempre i
quan la seva naturalesa ho permeti. Els ciutadans i

les seves entitats representatives tindran així esta-
blerts canals de participació en el funcionament de

la maquinària administrativa. També es buscaran fòr-
mules per implicar el teixit social de la ciutat en la ges-

tió dels serveis municipals.
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Parcs i Jardins

COMPROMISOS ADQUIRITS PER

L’INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I

JARDINS:
• Cada dia es farà una neteja

global de cada parc, i els espais
verds es netejaran tres cops per
setmana

• Els parcs disposaran de les
papereres suficients, que es
buidaran dos cops al  dia.

• S’incrementarà el nombre
d’espais lúdics i l’oferta de ser-
veis, així com les zones d’esbar-
jo per a gossos.

• S’incrementarà la presèn-
cia de guardes i informadors.
Aquests facilitaran gratuïta-
ment bosses per a la recollida
d’excrements de gos.

• Es continuarà en la línia
de potenciar la vegetació autòc-
tona, que consumeix menys
recursos naturals.

• Els tractaments fitosanita-
ris es realitzaran amb productes
ecològics, i s’eliminarà l’ús
d’herbicides residuals.

Queixes i suggeriments
• Telefònicament: 010, 900

30 20 30 -telèfon del carrer- ó
424 70 00 -Parcs i Jardins-.

• Per escrit: carta adreçada
al director de Parcs i Jardins
(Avda. Marquès de Comillas,
s/n. 08038 Barcelona). Les
queixes es contestaran en un
màxim de quinze dies a partir
de la seva rebuda.

Smassa

COMPROMISOS ADQUIRITS PER

LA SOCIETAT MUNICIPAL D’APAR-
CAMENTS I SERVEIS (SMASSA):

• Tots els aparcaments man-
tindran un nivell d’il luminació
adequat per a garantir la como-
ditat i la seguretat.

• Totes les instal. lacions
són accessibles i disposen de
places reservades per a perso-
nes amb disminucions.

• Es mantindrà un nivell
adequat de netedat.

• En tots els aparcaments es
fraccionarà el preu per apropar
el que es paga al temps real de
permanència.

• S’implantaran nous pro-
ductes comercials (targeta
blava, targetes horàries, vals...)
per tal d’adequar-se millor a les
demandes dels usuaris.

• S’incrementaran els espais
reservats a l’estacionament de
motos i bicicletes en funció de
la demanda.

Queixes i suggeriments
• A totes les instal·lacions

es disposa de fulls de suggeri-
ment i reclamacions.

• Carta adreçada a les ofi-
cines d’SMASSA (carrer
Provença, 260, 08008 Bar-
celona). Les reclamacions es
contestaran en un màxim de
quinze dies a partir de la seva
rebuda.

Guàrdia Urbana

COMPROMISOS ADQUIRITS PER

LA GUÀRDIA URBANA:
• Derivar l’actuació a altres

patrulles quan les necessitats del
servei impedeixin al primer agent
fer-se càrrec de la situació.

• Saludar policialment, a
l’inici i al final de les interven-
cions, com una norma de cortesia.

• A les dependències, atendre
en primera instància els ciuta-
dans, en un temps màxim d’espe-
ra de tres minuts.

• Tramitar, dins l’horari d’ofi-
cina, en un temps màxim de 15
minuts, la gestió d’aquells permi-
sos que siguin competència
directa de la Guàrdia Urbana.

• Treballar en la línia de fer
realitat l’objectiu d’arribar al lloc
dels fets (en casos urgents) en un
temps màxim de 10 minuts.

• Practicar amb rapidesa i
eficàcia les primeres actuacions
en relació als ferits.

• Retirar els vehicles aban-
donats a la via pública abans de
30 dies a comptar des del
moment en que es té coneixe-
ment de la situació del vehicle.

Queixes i suggeriments
• Carta a: Servei d’Atenció al

Ciutadà (c/ de la Guàrdia Urbana,
3, 08004 Barcelona).

Emergències
• Telèfon 092, en funciona-

ment les 24 hores del dia.
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Indicadors econòmics

Un lloc per viure-hi

12,46
11,04

132.924
130.367

246452
114,15

29.300
305,2

HABITATGE

Rati preus habitatge / Renda
     Nova planta
     Segona mà

Preus habitatge (ptes. de 1986)
     M2 nova planta
     M2 segona mà

     Habitatge plurifamiliar
         M2 sostre
          M2 sostre mitjà/habitatge
     Habitatge unifamiliar
         M2 sostre
          M2 sostre mitjà/habitatge

1988 1994

10,93
9,7

149.457
137.961

232.449
97,87

53.892
390,52

-12,28
-12,14

12,44
5,83

-5,68
-14,26

89,93
27,96

%

ESPAIS PÚBLICS

Espais lliures públics (ha.)

     M2 verd urbà / habitant
     Ha. zones vianants
     Ha. parcs urbans

1988 1994

726,88

5,2
97,1

521,4

53,5

40,54
14,5

26

%

473,57

3,7
84,8

413,8

SALUT PÚBLICA

     Llits / 1.000 habitants
     Personal sanitari / llit
      Personal sanitari / 1.000 habitants

1988 1994

6,66
1,54

10,27

7,07
9,22

17

%

6,22
1,41
8,78

OFERTA HOTELERA

     Nº d'establiments
     Nº de places

1988 1994

158
27.542

62,89
71,58

%

97
16.027

TRANSPORTS

     Km carril bus

Nº viatgers (milers)
     Metro
     Bus

1988 1994

64,3

238,1
173,4

34,52

-6,22
-6,72

%

47,8

253,9
185,9

ENSENYAMENT

     No universitari. Alumnes/profesor
     Universitari. Alumnes/profesor

1988 1994

15,59
18,11

-15,23
-13,39

%

18,39
10,91

OFERTA CULTURAL

     Seients biblioteques
     Lectors biblioteques (milers)
     Visitants museus (milers)
     Representacions teatrals
     Nº d'exposicions

1988 1994

8.919
7.150
3.081
5.228
1.233

15,71
53,73
18,77
12,53
32,15

%

7.708
4.651
2.594
4.646

933

VIA PÚBLICA

     Nº accidents de circulació
     Ferits en accidents
     Morts en accidents

1988 1994

10.645
9.803

60

-36,86
-32,38
-38,78

%

16859
14.497

98

COMUNICACIÓ

     Línies telefòniques / 100 habitants
    Telèfons mòbils / 1000 habitants

1988 1994

54
11,7

14,89
1.850

%

47
0,6

ESPORTS

     Nº d'instal·lacions esportives

1988 1994

2.145 90,50

%

1.126

CONTAMINACIÓ

     Fums (en μg. / m3 )

1988 1994

44 -21,43

%

56

ESPERANÇA DE VIDA

Esperança de vida

     Homes
     Dones

1988 1994

77,55

73,52
81,26

0,57

0,26
0,84

%

77,11

73,33
80,58

POBLACIÓ

     Densitat població (hab / km2 )

1988 1994

16.461 -5,96

%

17.504

RENDA FAMILIAR

     Renda disponible / càpita

1988 1994

1.818.790 21,52

%

1.496.661

PRODUCTE INTERIOR BRUT

     PIB (pessetes constants de 1993)

1988 1994

5,24 (previsió) 35,4

%

3,87 (1990)

La renovació i el creixe-

ment experimentats per

la ciutat de Barcelona en els

darrers anys s’ha traduit en

una millora significativa de

la qualitat de vida. En rela-

ció al 1988, la ciutat s’ha

tornat més segura, més espor-

tiva, més neta, disposa d’un

nombre major de serveis i

equipaments de tot tipus,

compta amb més superfície

verda, i ha vist com augmenta-

va la seva productivitat. Tot

plegat explica l’increment

del nivell econòmic dels

seus ciutadans, que, d’altra

banda, gaudeixen d’una de

les esperances de vida més

altes dels països industria-

litzats.
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facilitaran i condicionaran la nostra
vida. Aquesta és una gran incògnita.
A més, un altre problema és que la
legislació continua molt endarrerida.
Sembla mentida com el legislador
continua relegant un seguit d’ele-
ments absolutament vitals.

-Has treballat en ràdio, tele-
visió, premsa escrita, acabes
d’escriure un llibre... Què més
et queda per fer en el món
del periodisme?

-Moltes. Jo sóc molt inquiet. Con-
tra més coses faig, més m’entusiasmo
per fer-ne de noves.

Després de passar uns mesos als
Estats Units per conèixer de prop la
realitat del sector de la comunicació
nord-americà, Josep Cuní ha tornat a
Catalunya per dirigir i presentar un pro-
grama radiofònic matinal. En aquest
cas, des de COM Ràdio, que a la ciutat
de Barcelona es sintonitza a través de
l’emissora municipal (91.0 FM), que
emet actualment en període de proves.

-Des dels Estats Units, com es
veu Barcelona?

-De fet, Barcelona és un referent a
nivell mundial. Als Estats Units,
moltes persones, el principal conei-
xement que tenen d’Espanya és la
nostra ciutat. 

-A Amèrica has conegut la
realitat més avançada de la
societat de la informació. Cap
on va el futur de la comunica-
ció?

- Als Estats Units, la indústria de
la comunicació es troba en un procés
de ràpida transformació i adaptació a
les noves circumstàncies, per tal
d’afrontar els grans reptes de futur i
continuar marcant les pautes. Euro-
pa, en aquest capítol, ha badat i ara
està, malauradament, endarrerida.

-Barcelona ha apostat fort
per les noves tecnologies.
Quin paper pot jugar la nova
societat de la informació en
el futur de la ciutat?

-Les noves tecnologies ens situen
al llindar d’una nova era. Ningú no
és capaç de predir com canviarà la
nostra vida en un termini curt de
temps. És evident que Barcelona ha
fet una bona aposta per avançar-se al
ritme ralentitzat de la resta de l’Estat
i d’una part d’Europa. Ara bé, caldrà
veure com les noves tecnologies ens

Josep Cuní va néixer a

Tiana, i fa vint anys que

viu a l’Eixample de Barcelo-

na. “ Aquesta ciutat  ha tin-

gut una evolució molt posi-

tiva en els darrers temps. A

Barcelona no s’ha fet

només un lifting, sinó una

revisió en profunditat”,

comenta. Per sostenir la

seva afirmació, posa com

exemple la renovació duta

a terme al districte de Ciu-

tat Vella.

Entrevista Josep Cuní

“Barcelona és un
referent a nivell

mundial”



BARCELONA informació Núm. 11 / / pàg. 12 / Mar./Abr. 96Ajuntament de Barcelona

La ciutat, protagonista
EXPOSICIÓ

“ART I PODER”
L’ÈPOCA DELS

ÀUSTRIES

•
ART I PODER. L’EUROPA DELS

DICTADORS. 1930-1945 
Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona
•

Prop de 400 obres -
entre pintures, escultures,
maquetes, fotos i pòsters-
es poden contemplar al
Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona
(CCCB) fins el 5 de maig,
dins l’exposició Art i
Poder. L’Europa dels dicta-
dors, 1930-1945. Aquesta
mostra examina la relació
entre l’art i el poder polí-
tic, tot centrant-se en
aquells països sota un
règim totalitari (l’URSS
d’Stalin, la Itàlia de Mus-
solini, l’Alemanya de
Hitler i l’Espanya de Fran-
co). Art i Poder és una
exposició del Consell
d’Europa, i está organitza-
da per la Hayward Gallery
de Londres, el CCCB, i el
Deutsches Historisches

•
BARCELONA EN TEMPS DELS

ÀUSTRIES. 1492-1714
Museu d’Història de la Ciutat

Casa Padellàs
•

El Museu d’Història de
la Ciutat -concretament la
Casa Padellàs, situada al
costat de la plaça del Rei-
acull l’exposició Barcelona
en temps dels Àustries. La
vida a la ciutat en el Renai-
xement i el Barroc. 1492-
1714. Aquesta mostra,
que estarà oberta al públic
durant tres anys, aproxi-
madament, preten oferir
una imatge de la vida quo-
tidiana a Barcelona durant
els segles XVI i XVII, a
través de més d’un cente-
nar d’objectes d’ús normal
en la vida dels ciutadans
de l’època. Entre aquests
obj ectes es troben peces
tan curioses com instru-
ments de cirurgià o el lli-
bre d’examen per exercir
de mestre d’un gremi.

DIVE!,
AL PORT VELL

•
RESTAURANT DIVE! 

Els entrepans de Spielberg
Maremàgnum

Port Vell
•

El primer restaurant
Dive! d’Europa obre les
seves portes aquest mes
d’abril a Barcelona, al cen-
tre Maremàgnum, del Port
Vell. La cadena, que ja
compta amb uns establi-
ments a Los Angeles i Las
Vegas, portarà a la nostra
ciutat els famosos “sand-
vitx-submarí” que ha
popularitzat el director de
cinema Steven Spielberg,
propietari de la cadena
juntament amb el magnat
de l’entreteniment Jeffrey
Katzenberg i el grup de res-
tauració The Levy Restau-
rants. L’aspecte del Dive!
Barcelona reproduirà
l’escenari d’un submarí. La
façana representarà la part
davantera d’un submarí, a
tamany real.

SUPORT A LES
PIMES

•
PROJECTE INFOPIME  

Una xarxa telemàtica al servei
de les petites i mitjanes
empreses de Barcelona

•

L’Ajuntament té previst
posar en marxa, a partir de
l’any que vé, el projecte
Infopime, amb l’objectiu
d’implantar una xarxa
telemàtica entre l’Admi-
nistració i les petites i mit-
janes empreses que faciliti
informació, atenció i pro-
mocioni les activitats
d’aquest sector. L’Infopime
permetrà, entre altres ser-
veis, la tramitació electrò-
nica de les gestions per ini-
ciar una activitat
comercial, la consulta de
bases de dades, o la possibi-
litat d’establir un punt de
trobada telemàtic per cele-
brar fòrums o promocionar
els productes o serveis de
les empreses. El projecte ha
estat presentat davant la
Unió Europea.
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L
a majoria dels ciutadans de
Barcelona podran disposar,
en un futur no gaire llunyà
–dos o tres anys, segons les

previsions actuals– de les avantatges
que ofereixen les telecomunicacions
per cable.

En aquests moments, s’està duent
a terme una prova pilot a Barcelona
–promoguda per l’Ajuntament i exe-
cutada per l’empresa Cable i Televi-
sió de Catalunya, SA. (CTC)– que
té per objectiu fer arribar la televisió
per cable a 20.000 llars (està en estu-
di ampliar la xifra a 40.000). De
moment, fruit d’aquesta iniciativa, ja
hi ha prop d’un miler de domicilis
que poden disposar del cable, i a
finals d’any es preveu arribar a la
totalitat de llars previstes a la prova.
Paral·lelament, un altre operador de
la televisió per cable, Cablevisión,
està extenent el cable per la ciutat.

El futur arriba per cable

Sants-
Montjuïc

Les Corts

Sarrià-
Sant

Gervasi Gràcia

Eixample

Ciutat
Vella

Sant
Martí

Horta-
Guinardó

Nou Barris

Sant
Andreu

Mar
Mediterrànea

AB
C

D
E E

F

G

H

i

J

Montjuïc

Sant Martí
Gran Via, Josep Pla, Guipúscoa i Bac de Roda

Sant Andreu
Meridiana, Riera d'Horta, Felip II i Garcilaso

Nou Barris
Pg. Verdum, Via Júlia, Rda. de Dalt, Pg. Arcs i Pg. UrrútiaH

I
J

L'Ajuntament promou l'extensió de la xarxa de cable
a 20.000 domicilis de la ciutat en una prova pilot
executada per Cable i Televisió de Catalunya S.A.

Prova pilot de televisió
per cable a barcelona

Horta-Guinardó
St. Antoni Mª Claret, Pg. Maragall, Telègraf, Mare de Déu
de Montserrat i St. Quintí

Ciutat Vella
1. Valdonzella, Tallers, Rambla, Carme i Joaquim Costa
2. Via Laietana, Av.Catedral, Palla, Banys Nous, Avinyó,
Gignàs i Àngel Baixeras

Eixample
1. Josep Tarradellas, Rosselló i Viladomat
2. Sardenya, Aragó, Cartagena i St. Antoni Mª Claret

Sants-Montjuïc
Numància, Av. Madrid, Alcolea, Sta.Cecília,
Bethencour i Viriato

Gràcia
Trav. de Dalt, Escorial, Ramón y Cajal, Montmany,
Encarnació, Sta. Creu, Providència i Verdi

Les Corts
Zona universitària

Sarrià-Sant Gervasi
Ganduxer, Gral. Mitre, Balmes i Via AugustaA

C

D

E

F

G

B
1

2

1
2

Els ciutadans que tinguin la possi-
bilitat de disposar del cable al seu
domicili podran rebre, si desitgen
abonar-se als serveis que els ofereixen
els dos operadors (i que en el cas de
CTC tenen un preu de 500 pessetes
mensuals) una àmplia oferta de
canals de televisió internacionals.

En un futur proper també està pre-
vist que el cable ofereixi totes les
avantages de la interactivitat (és a
dir, l’abonat podrà rebre una progra-

mació televisiva “a la carta”, selec-
cionant els espais que vol veure a
l’hora que desitgi, entre una amplíssi-
ma gama de possibilitats). Una altra
de les prestacions del cable la consti-
tuirà la possibilitat de gestionar trà-
mits administratius de l’Ajuntament
o consultar la base de dades del 010 a
través de l’ordenador personal.

En aquest sentit, l’Ajuntament té
previst constituir-se en un servidor
d’informació dels dos operadors de
televisió per cable que hi hagi a Bar-
celona quan la ciutat estigui cablada
i s’adjudiquin les llicències definiti-
ves per operar. Actualment s’està a
l’espera de que el govern central
aprovi la normativa que reguli l’us de
les telecomunicacions per cable.

L’aposta del govern municipal pel
cable situa a Barcelona entre les ciu-
tats punteres d’Europa en l’ús de les
noves tecnologies.

L’extensió de la xarxa

de cable per la ciutat

situa a Barcelona com

a ciutat puntera en l’ús

de les noves tecnologies 
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Ciutat  Vel la1OD I S T R I C T E S

La plaça Pere Coromines , al final de l’Avinguda de les Drassanes, és un clar
exemple de la intervenció que s’està duent a terme al barri.

Més espais
públics al Raval

U
n dels reptes que es
planteja el districte de
Ciutat Vella pel futur
immediat és la revita-

lització i la rehabilitació integral dels
barris. Dins d’aquest marc d’actuació
es troba el Pla C entral del Raval,
que té per objectiu global millorar la
qualitat de vida d’aquesta zona, amb
els consegüents beneficis econòmics i
socials, que repercutiran positiva-
ment tant en els residents com en les
activitats comercials que s’hi duguin

a terme.
El pla preveu lliurar 41.030 metres

quadrats d’espai públic, jardins, pla-
ces  i vies dels 117.682 metres qua-
drats construits.

El procés de regeneració del teixit
urbà a Ciutat Vella, previst al PERI
(Pla Especial de Rehabilitació Inte-
rior), va iniciar-se amb l’arranjament
de l’avinguda Drassanes i la creació
del nou espai públic al carrer de Sant
Oleguer.

En l’actualitat s’está duent a terme

l’obertura d’un nou carrer entre els
de l’Hospital i del Carme, com a con-
seqüència dels enderrocaments pre-
vistos. Aquest nou carrer tindrà una
calçada de sis metres d’ample, i
tindrà arbres a les voreres.

A més, està prevista la conversió
en zona de vianants del carrer de la
Riera Baixa, per la qual cosa els pavi-
ments es faran a nivell per tal de con-
tribuir a la millora de l’accessibilitat
d’aquest entorn. S’arranjarà el nou
espai en la confluència amb Riera
Alta.

Així mateix, s’assolirà una millora
de la mobilitat interna, potenciant el
trànsit dels vianants, i s’establiran
circuits per a bicicletes. També
s’avançarà en la connexió entre els
barris i la resta de la ciutat, afavorint
el desplaçament en transport públic.

La voluntat final del Pla Central
del Raval condueix a què la millora
de l’entorn produeixi un efecte mul-
tiplicador sobre la iniciativa privada
que es tradueixi en la millora dels
habitatges, dels comerços i dels locals
ja existents.

La importància d’aquest projecte
ha estat reconeguda per la Unió
Europea, que ha destinat uns ajuts
econòmics procedents dels Fons de
Cohesió.

El Pla Central

dissenyat per aquest

barri preveu el

lliurament de més de

40.000 metres

quadrats pels vianants
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OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE CIUTAT VELLA

Pl. Bonsuccés, 3
Tel. 291.61.22 - 291.61.25   
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS

MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Ciutat  Vel la 1OD I S T R I C T E S

Instal·lació de Pere Noguera
Lloc: Palau de la Virreina.
Espai 1, (La Rambla, 99)
Dates: 18 d’abril al 30 de juny
Horari: de dimarts a dissabte
d’11 a 21 i diumenges i festius
d’11 a 15 h.
Informació: Àrea de Cultura.
Ajuntament de Barcelona
Tel. 301.77.75

Exposició de pintu-
ra de Perico Pastor
Lloc: Sala Parés
(Petritxol, 5)
Dates: 5 de juny a l’1
de juliol
Horari: de dilluns a
dissabte de 10.30 a 14 i
de 16.30 a 20. 30 h. i diumen-
ges d’11 a 14 h.
Informació: Sala Parés
Tel. 318.70.20

Exposició amb motiu del 25è.
Congrés de la Unió Interna-
cional d’Editors
Lloc: Biblioteca de Catalunya
(Hospital, 56)
Dates: 22 d’abril al 20 de maig
Horari: de dilluns a divendres
de 9 a 20 i dissabte de 9 a 14 h. 
Informació: Biblioteca de
Catalunya
Tel. 317.07.78

Concert de La Lira Amposti-
na, sota la direcció d’Octavi
Ruiz i Gisbert, dins el cicle
“Concerts de tarda al Palau”
Lloc: Palau de la Música
(Sant Francesc de Paula, 2) 
Data: 6 de maig
Horari: 19 h.
Informació: Palau de la Música
Tel. 268.10.00

III Festival de Flamenc
Lloc: C. Cívic Pati Llimona 
(Regomir, 3)
Dates: maig
Informació: C. C. Pati Llimona
Tel. 268.47.00

Concert de la Capella Reial,
sota la direcció de Jordi
Savall, dins el cicle Els diu-
menges al Palau
Lloc: Palau de la Música
(Sant Francesc de Paula, 2) 
Data: 2 de juny
Horari: 18 h.
Informació: Palau de la Música
Tel. 268.10.00

V Mostra de Teatre al Raval 
Lloc: Centre Cívic Drassanes
(Nou de la Rambla, 43-45)
Dates: mes de maig
Informació: C. Cívic Drassanes 
Tel. 443.17.54

EXPOSICIONS
MÚSICA

TEATRE

CINEMACULTURA

SANTA RITA
FESTES

INFANTS

Cinema-concert
Lloc: CCCB. Pati de les Dones
(Montealegre, 5)
Dates: 
26 i 27 d’abril: “Sher-
lock jr.”, de Buster
Keaton, amb banda
sonora a càrrec d’Albert
Garcia Demestres 
7 i 8 de juny: projecció d’”El
fantasma de la ópera”, de R.
Julian, amb banda sonora a
càrrec de Joan Pineda 
Horari: 22 h.
Informació: Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
Tel. 412.07.81

Festa de Santa Rita.
Benedicció de roses
Lloc: plaça Sant Agustí
Dates: 22 de maig
Informació: Dte. Ciutat Vella
Tel. 291.61.00

“Hans, l’aneguet lleig” amb
la companyia Alvic Teatre
Lloc: Teatre Tantarantana
(Tantarantana, 16)
Dates: 13, 14, 20, 21, 27 i 28
d’abril

Horari: dissabtes a les 18 h. i
diumenges a les 12 h.
Informació: T. Tantarantana
Tel. 319.41.58

Festival de
Flamenc

El Festival de Flamenc, nas-
cut de la col·laboració entre
el Districte i la Casa de

Andalucía, arriba aquest any a la
seva tercera edició, que tindrà lloc
entre el 13 i el 19 de maig.
Enguany, les activitats es realitza-
ran al Centre Cívic de la Barcelo-
neta i a la Casa de la Caritat. 

La cultura, present al Pati del Correu Vell

La recuperació del Pati del
Correu Vell, situat entre els
palaus medievals del Pati Lli-

mona i del Correu Vell ha servit per
dotar al districte d’un nou espai on
realitzar-hi activitats culturals.

El Districte de Ciutat Vella, a partir
de la programació realitzada des del
Centre Cívic Pati Llimona, vé prepa-
rant des de la festivitat de Santa Eulà-

lia (festa major d’hivern del districte)
tot un seguit d’activitats especials  que
es duran a terme en aquest espai, que
fins ara estava en desús. Entre les acti-
vitats que es realitzaran fins el mes de
juny destaquen un cicle d’actuacions
de l’Esbart Català de Dansaire -mes de
maig-, concerts del Festival de Jazz de
Ciutat Vella -mes de juny-, i els Jocs
Florals del districte -6 de juny-.
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Servei de tràmits per telèfon
Telèfon gratuït mitjançant el qual
els ciutadans poden resoldre algu-
nes gestions i tràmits municipals
referents a padró d’habitants,
hisenda, i urbanisme i territori.
Telèfon 900.30.10..30
Horari: dl-dv: 8-20 h.

Adreça de Barcelona:
http://www.bcn.es/

La targeta ofereix, per 600 pessetes,
18 hores d’aparcament al pàrquing
municipal de la plaça de les Glòries
i la lliure utilització, durant tota la
jornada, de totes les línies de metro
i autobús de la ciutat. També pot
adquirir-se un abonament setmanal,
vàlid de dilluns a dissabte, excepte
festius, al preu de 2.500 pessetes.
Horari: de dilluns a dijous, des de les
5 a les 23 hores, i els divendres, dis-
sabtes i vigílies de festius, des de les
5 fins les 1 hores.
Lloc d’adquisició de la targeta: al
mateix aparcament de les Glòries.
Inform.: SMASSA (Tel. 487.00.00)

Nou trenet articulat que fa el reco-
rregut Portal de la Pau-Moll
d’Espanya-Barceloneta.
Horari: diari, entre les 11 i les 23 h.
Freqüència: cada 20 minuts.
Preu: 200 pessetes per trajecte. Fins
el juny, la tornada és gratuïta.

El servei d’Audiotex permet obte-
nir informació durant les 24 hores,
tots els dies de l’any.

Català Castellà
Actes per infants 4810001 4811001

Activitats culturals

als districtes 4810002 4811002

Festes de la Mercè, Grec i Mercat 

de les Flors 4810003 4811003

Festes populars 4810004 4811004

Teatre i dansa 4810005 4811005

Concerts de música 

clàssica i òpera 4810016 4811016

Concerts de música 

moderna 4810012 4811012

Liceu 4810013 4811013

Fundació “la Caixa” Concerts 

i exposicions 4810015 4811015

Exposicions 4810014 4811014

Esports 4810021 4811021

Fira de Barcelona 4810024 4811024

15
novembre

6
g e n e r

Informació: Palau de la Música
Tel. 268.10.00

Concert de cloenda i lliurament de
premis del Concurs Internacional
d’Execució Musical Maria Canals
Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona
(Pl. Sant Jaume, 1)
Dates: 7 de maig
Informació: Escola
de Música Ars Nova
Tel. 318.77.31

Concert de Héroes del Silencio 
Lloc: Palau Municipal d’Esports
(Lleida, 40)
Dates: 1 de juny
Horari: 22 h.
Informació: Palau Municipal
d’Esports 
Tel. 423.15.41

8a. Primavera Fotogràfica
Lloc: diferents sales de la ciutat
Dates: entre el 22 d’abril i el 31 de
maig
Informació: Centre d’Art Santa
Mònica
Tel. 412.22.79

Exposició de fotografia “El retrat
fotogràfic a Espanya”
Lloc: Fundació Caixa de Catalunya
(Pg. Gràcia, 92)
Dates: del 24 d’abril al 9 de juny
Horari: de dimarts a dissabtes de 10 a
14 i de 16 a 20 h. i
diumenges i festius
de 10 a 14 h.
Informació: Fundació
Caixa de Catalunya
Tel. 484.59.00

Exposició “Fotografia i
societat a l’Espanya de Franco”
Lloc: Centre Cultural de la Fundació
la Caixa
(Pg. Sant Joan, 108)
Dates: de l’1 de maig al 9 de juny
Horari: dimarts a dissabtes d’11 a 20
h. i diumenges i festius d’11 a 15 h.
Informació: Fundació la Caixa
Tel. 458.89.07  

Exposició de pintura de William
Blake
Lloc: Centre Cultiral de la Fundació
la Caixa
(Pg. Sant Joan, 108)
Dates: del 19 d’abril al 2 de juny
Horari: dimarts a dissabtes d’11 a 20
h. i diumenges i festius d’11 a 15 h.
Informació: Fundació la Caixa
Tel. 458.89.07  

EXPOSICIONS

CULTURA

B
Barcelona Informació
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Exposició de pintura “Futurisme
italià 1909-1918”
Lloc: Museu Picasso
(Montcada, 15)
Dates: del 8 de maig al 21 de juliol
Horari: de dimarts a dissabtes de 10 a
20 h. i diumenges de 10 a 15 h.
Informació: Museu Picasso
Tel. 319.63.10

Exposició “Els nostres luthiers”
Lloc: Capella de Santa Àgata
(Pl. Rei, 9)
Dates: del 17 d’abril al 9 de juny
Informació: Museu de la Música
Tel. 416.11.57

BARCELONA
i n f o r m a c i ó

“Tristan und Isolde” amb
l’Orquestra Simfònica i Cor del
Gran Teatre del Liceu
Lloc: Palau de la Música
(Sant Francesc de Paula, 2)
Dates: 21 i 30 d’abril 
Horari: dia 21 a les 20 h., dia 30 a les
17 h.
Informació: Palau de la Música
Tel. 268.10.00

Concert de
Josep Carreras i
Lorenzo Bavaj, dins
el cicle Palau 100
Lloc: Palau de la
Música
(Sant Francesc de
Paula, 2)
Dates: 22 d’abril
Horari: 21 h.
Informació: Palau de la Música
Tel. 268.10.00

Concert de Joan Manuel Serrat
Lloc: Palau Sant Jordi
(Pg. Olímpic, 5-7)
Data: 23 d’abril
Informació: Palau Sant Jordi
Tel. 426.20.89 

Concert de Sting
Lloc: Palau Municipal d’Esports
(Lleida, 40)
Data: 24 d’abril
Horari: 22 h.
Informació: Palau Muni-
cipal d’Esports
Tel. 423.15.41

Concert de l’Orquestra Filharmò-
nica de Sant Petersburg, sota la
direcció de sir Georg Solti
Lloc: Palau de la Música
(Sant Francesc de Paula, 2)
Dates: 7 de maig
Horari: 21 h.

MÚSICA

FESTES POPULARS

L’OU COM BALLA

AGENDA

INFANTS

INTERNET

TARGETA METRO-PARK

RODAMOLLS

AUDIOTEX

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

TAMBORINADA

FIRES I CONGRESSOS

DIVERS

ESPORTS

FESTA DE LA BICICLETA

TEATRE

Agenda de la ciutat

“Càndid”, de Voltaire, dirigit per
Xavier Albertí, amb música de Leo-
nard Bernstein
Lloc: Teatre Romea
(Hospital, 51)
Dates: de l’11 d’abril al 23 de juny
Informació: Teatre Romea
Tel. 317.52.78

“Missatge al contestador”, de Car-
les Santos
Lloc: Teatre Poliorama
(La Rambla, 115)
Dates: del 18 d’abril al 9 de juny
Informació: Teatre Poliorama
Tel. 317.75.99

13a. Marató de l’Espectacle
Lloc: Mercat de les Flors
(Lleida, 59)
Dates: 24 i 25 de maig
Informació: Mercat de les Flors
Tel. 426.18.75 

“Barnafil”. Fira del segell
Lloc: Drassanes Reials 
(Av. Drassanes, s/n)
Dates: del 26 d’abril a l’1 de maig
Informació: Gremi de Filatèlics
Tel. 317.42.95

Fira de Sant Ponç
Lloc: carrer Hospital
Dates: 11 de maig
Informació: Districte Ciutat Vella
Tel. 291.61.00

Fira del Llibre de Barcelona
Lloc: Passeig de Gràcia
Dates: del 30 de maig al 9 de juny
Informació: Cambra del Llibre
Tel. 215.42.54

Congrés Internacional “Dona,
salut i treball”
Lloc: Palau de Congressos. Fira de
Barcelona
(Av. Reina M. Cristina, 2)
Dates: del 18 al 20 d’abril

Informació: Fira de Barcelona
Tel. 233.20.00

La Tamborinada
Lloc: Parc de la Ciutadella
Dates: 12 de maig
Informació: La
Roda d’Espectacles
Tel. 414.72.01

L’Ou Com Balla 
Dates: del 6 al 9 de juny
CASA DE L’ARDIACA
(Santa Llúcia, 1)
Horari: de 9 a 20.30 h.
Informació: Tel. 318.11.95
CATEDRAL DE BARCELONA
(Pla de la Seu, 3)
Horari: de 9 a 13.30 i de 16 a 19 h.
Informació: Tel. 315.15.54
R. ACADÈMIA DE LES BONES
LLETRES, (Bisbe Caçador, 3)
Horari: dijous de 9 a 21 h., divendres
i dissabte de 9 a 14 i de 17 a 21 h., i
diumenge de 9 a 14 h.

15a. Festa de la Bicicleta. La festa i
el joc sobre rodes
Lloc: Parc de la Ciutadella
Dates: 28 d’abril
Horari: a les 10 h.
Informació: Àrea d’Esports. Ajunta-
ment de Barcelona
Tel. 402.30.00
Inscripcions: Pans & Company

NNoottaa  aallss  lleeccttoorrss::
Per tal de no coincidir amb la passada
campanya electoral, el passat número de
la revista Barcelona Informació va sortir
publicat amb posterioritat al 3 de març,
data dels comicis. Per aquest motiu,
diversos actes de l’agenda d’activitats
estaven desfasats. Demanem disculpes als
lectors per les molèsties que aquest fet els
ha pogut ocasionar.
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Remodelació de
l’illa Sebastià Gasch

La segona fase de les obres de
l’interior de l’illa Sebastià
Gasch (entre els carrers

Rocafort, Entença, Diputació i
Gran Via) començarà properament
i completarà l’actuació que ja es va
dur a terme el 1994. L’objectiu és
que al gener del 97 tot l’espai esti-
gui remodelat. L’espai interior
d’aquesta illa, que té l’entrada pel
carrer Rocafort 87, està obert al
públic de dilluns a diumenge, de les
10 del matí a les set de la tarda. 

L’Eixample1OD I S T R I C T E S

La intervenció a l’Eixample ha permès recuperar l’interior d’illa comprès entre els
carrers Villarroel, Gran Via, Diputació i Casanova. (Accés per Villarroel, 60 bis).

Objectiu: millorar
el districte

L
’Eixample disposarà en un
futur immediat d’una
empresa creada per l’Ajun-
tament, Pro-Eixample, per

impulsar la regeneració urbana i la
rehabilitació arquitectònica del dis-
tricte. Aquest projecte, que va veure
la llum verda en el ple municipal del
mes de març, neix amb la voluntat de
vincular les Administracons i els
agents socials i econòmics (entitats
financeres, companyies de serveis,
associacions de comerciants, promo-

tors immobiliaris...) en la millora del
districte.

L’actuació que es durà a terme a
l’Eixample es basarà en diversos
eixos: promoure l’adequació de les
característiques dels habitatges
(dimensió, distribució, serveis...) a
les exigències actuals de la demanda;
impulsar la recuperació i la reforma
dels patis interiors d’illa i la millora
del paisatge urbà; impulsar la recupe-
ració de l’activitat residencial fre-
nant el creixent procés de terciaritza-

ció; fomentar l’Eixample com a cen-
tre financer i de negocis; promoure el
districte com a zona d’interès cultu-
ral, lúdic i turístic; dinamitzar les
zones comercials; i activar el procés
de creació de nous equipaments.

Pro-Eixample assumirà la gestió
dels grans projectes del districte i
canalitzarà les inversions municipals
cap a aquesta zona de la ciutat, alho-
ra que les aportacions privades.

Un dels primers objectius que es
duran a terme serà la creació d’una
àrea de rehabilitació integrada en el
barri de Sant Antoni.

A banda de la creació de Pro-
Eixample, fins el 1999 es seguirà
avançant en la dotació d’equipa-
ments, el manteniment i la inversió
en obra pública, especialment al Pas-
seig de Gràcia, Marina, el Passeig de
Sant Joan, i la Gran Via.
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OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE EIXAMPLE

c/ Aragó, 311
Tel. 291.62.00 - 291.62.23   
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICI-
PALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

L’Eixample 1OD I S T R I C T E S

Exposició de fotografia de
Craigie Horsfield
Lloc: Fundació Antoni Tàpies
(Aragó, 255)
Dates: del 29 de maig al 28 de
juliol
Horari: de dimarts a diu-
menges d’11 a 20 h. 
Informació:
Tel. 487.03.15

Exposició de fotografia
“La vida a l’Eixample”, dins
la Primavera Fotogràfica
Lloc: C. Cívic Casa Elizalde
(València, 302)
Dates: del 7 al 26 de maig
Horari: de dilluns a dissabte de
10 a 14 i de 17.30 a 21.30 h.
Informació: C. C. Casa Elizalde
Tel. 487.80.92

Òpera “Bastien e Bas-
tianne”, de W.A. Mozart
Lloc: Conservatori Supe-
rior Municipal de Música
(Bruc, 110)
Dates: 24 d’abril
Horari: 19.30 h.
Informació: Conservatori
Superior Municipal de
Música
Tel. 458.43.02

Concert de la pianista Edith
Fischer
Lloc: Conservatori Superior
Municipal de Música
(Bruc, 110)
Dates: 29 d’abril
Horari: 21 h.
Informació: Conservatori
Superior Municipal de Música
Tel. 458.43.02

Concert del Grup de Saxofons
de Barcelona, sota la direcció
de Miquel Bofill
Lloc: Conservatori Superior
Municipal de Música
(Bruc, 110)
Dates: 1 de maig
Horari: 21 h.
Informació: Conservatori
Superior Municipal de Música
Tel. 458.43.02

EXPOSICIONS

MÚSICA

CULTURA

PROGRAMES CULTURALS
FIRES i MOSTRES

BILLAR i NATACIÓ
ACTES ESPORTIUS

SAGRADA FAMÍLIA
FESTES POPULARS

VIII Mostra de
Programes
Culturals 
Lloc: Estació
del Nord
(Alí Bei, 80)
Dates: 11 de maig
Horari: de 10 a 24 h.
Informació: Ajuntament de
Barcelona. Programa de Pro-
moció de Joves
Tel. 318.78.79

Festa Major de la Sagra-
da Família

Dates: del 19 al 28 d’abril
Informació: AA.VV. Sagrada
Família
Tel. 246.53.19

III Aniversari del Mercat de
la Sagrada Família
Lloc: Mercat de la Sagrada
Família
(Mallorca, 425)
Dates: del 22 al 28 d’abril
Informació: Mercat de la
Sagrada Família
Tel. 436.34.52

VII Open Ciutat de Barcelona
de Billar a Tres Bandes
Lloc: Club Billar Barcelona
(Gran Via, 595-599)
Dates: del 29 d’abril
al 5 de maig
Informació: Club
Billar Barcelona
Tel. 317.36.41

LXXXV Gran Premi de
Pasqua de Natació
Lloc: Piscina Sant Jordi
(Paris, 114)

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

El barri de la Sagrada Família comp-
tarà pròximament amb un nou
Centre de Serveis Personals, situat

al Mercat de la Sagrada Família. El nou
centre disposarà, entre altres serveis, d’un
casal d’avis, un casal infantil, i un equip
de treballadors socials.

De moment, l’atenció social als habitants
del barri de la Sagrada Família es realitza al
Centre Cívic Casa Elizalde (València, 302,
2a planta. Telèfons: 487.80.92, i 487.45.29).

Els habitants dels barris de la Dreta de
l’Eixample i de Fort Pius poden acudir al
Centre de Serveis Personals situat a la
Gran Via, 732 -a la fotografia- (Telèfons:
231.53.64, i 231.54.27). Per la seva part,
els ciutadans de l’Esquerra de l’Eixample i
de Sant Antoni són atesos al carrer Sepúl-
veda, 181 (Telèfons: 454.71.94/88).

(Horari d’atenció al públic: dilluns,
dimecres i divendres, de 9 a 12 hores, i
dimarts i dijous, de les 17 a les 20 hores).

La Sagrada Família tindrà un nou Centre de Serveis Personals

Dates: 18 de maig 
Horari: 16 h.
Informació: Club Natació Bar-
celona
Tel. 221.46.00 
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Sants-Mont ju ïc1OD I S T R I C T E S

Les voreres del cantó muntanya d’aquest tram de la Gran Via passaran a
medir gairebé deu metres d’ample.

El nou passeig
de la Gran Via

“L
a Gran Via deixarà
de ser una barrera de
separació entre els
barris”.  Aquestes

paraules del regidor del districte, Pere
Alcober, resumeixen la transforma-
ció que experimentarà el tram
d’aquesta via situat entre la plaça
Cerdà i la plaça d’Espanya, a partir
del proper any.  Els veïns de la Borde-
ta, Hostafrancs, Zona Franca i  Font
de la Guatlla deixaran d’estar sepa-
rats per aquest carrer, que passarà a
convertir-se en una avinguda amb
amples voreres, que possibilitaran les
compres i el passeig dels vianants.  

La seva remodelació  serà possible
una vegada finalitzin les obres que

s’estan portant a terme per al desdo-
blament de les vies dels Ferrocarrils
de la Generalitat que es van iniciar el
març de 1.994 i que està previst que
finalitzin el primer semestre d’aquest
any. L’envergadura d’aquesta obra
d’infrastructura subterrània ha com-
portat l’afectació de la seva superfí-
cie, circumstància que ha estat apro-
fitada per dissenyar de nou el carrer.

El projecte d’obres afavorirà, en
especial, als vianants, que comptaran
amb unes voreres que passaran dels
dos metres de l’actualitat fins a una
amplada que se situa entre els vuit i
els gairebé deu metres. La reducció de
l’amplada del passeig central, que
passarà de nou a dos metres, compor-

tarà que només s’hi instal·lin les
parades d’autobusos corresponents, a
més d’una filera d’arbres, la qual cosa
concentrarà l’espai per a vianants en
els dos amplis passejos laterals en que
es convertiran les voreres.

Les obres d’urbanització de la
superfície de la Gran Via -que, pro-
bablement, s’iniciaran el mes de
maig- compten amb un pressupost de
532 milions de pessetes i està previst
que finalitzin durant el segon semes-
tre del 1.997.

Prioritat al transport públic 
Respecte les calçades laterals, dels

dos carrils actuals un quedarà reser-
vat per a aparcament i zona de càrre-
ga i descàrrega. La calçada central,
per la seva part, tindrà tres carrils per
a cada sentit de la circulació i dos
que seran reservats per al transport
públic, que estaran separats de la
resta mitjançant algun sistema enca-
ra per definir. En aquest sentit, està
en estudi la instal·lació de balises llu-
minoses o de bandes sonores en el
paviment. També està prevista
l’existència de prioritat semafòrica a
les cruïlles per tal de reduir els temps
de viatge en transports públics.

D’altra banda, l’obertura al públic
de la
no~i(m{|ikiü(lm(Mioòzii(lml{(NN.
KK.({mzà(}ni(zmili|i|(}n(kox(nini-

El tram d’aquesta via

situat entre les places

Cerdà i Espanya

es convertirà en un

bulevard d’amples

voreres 
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L’obra de Ramon Roig, dins del
Cicle Pandemonium
Lloc: Fundació Joan Miró - Espai 13
(Av. Miramar, 71)
Dates: del 12 d’abril al 19 de maig
Horari: de dimarts a dissabte d’11 a 19 h.,
dijous d’11a 21.30 h. i diumenges i festius de
10.30 a 14.30 h.
Informació: Fundació Joan Miró
Tel. 329.19.08

Concert de José Antonio Labordeta,
dins del Cicle Musical “Barnasants”
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants
(Sants, 79-81)
Data: 26 d’abril
Horari: 22 h.
Informació: Centre Cívic Cotxeres de Sants
Tel. 431.49.11

Festa de la Primavera a Sants, Zona Franca
i Poble Sec
Dates: entre el 5 i el 30 d’abril (dates per
determinar)
Informació:
D i s t r i c t e
Municipal de
Sants Montjuïc
Tel. 291.63.00

Festa Major de Can Clos
Dates: maig (dates a determinar)
Informació: Associació de Veïns Can Clos /
Districte Municipal de Sants-Montjuïc

VARIES
FIRES

FESTA DE LA PRIMAVERA
FESTES POPULARS

VARIS
ESPORTS

Tel. 331.11.13 / 291.63.00
Fira del Llibre a la Zona Franca
Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge (Can
Farrero)
(Pg. Zona Franca, 116)
Dates: per determinar (als voltants del 23
d’abril)
Informació: Casa del
Rellotge / Districte
Municipal de
Sant s -Mont ju ïc
Tel. 432.24.89 /
291.63.00

Fira del Llibre a Sants
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants
(Sants, 79-81)
Dates: per determinar (als voltants del 23
d’abril)
Horari: per determinar
Informació: Cotxeres de Sants / Districte
Municipal de Sants-Montjuïc
Tel. 431.49.11 / 291.63.00

Fira de Sant Ponç al Poble Sec
Dates: Entre el 9 i el 12 de maig (data exacta
a determinar)
Informació: Associació de Veïns Poble Sec /

Districte Municipal de
Sants-Montjuïc
Tel. 441.36.65 / 291.63.00
Teatre infantil: “La ser-
pent sapient” amb l’Ave-
xutxu
Lloc: Fundació Joan Miró
(Av. Miramar, 71)
Dates: de l’1 al 30 d’abril
Horari: dissabtes a les 17.30 h. i diumenges i
festius a les 11.30 i a les 13 h.
Informació: Fundació Joan Miró
Tel. 329.19.08

Teatre infantil: “L’aneguet lleig” amb Es
Curucucuc
Lloc: Fundació Joan Miró, (A. Miramar, 71)
Dates: de l’1 al 31 de maig
Horari: dissabtes a les 17.30 h. i diumenges i
festius a les 11.30 i a les 13 h.

OF. ATENCIO AL CIUTADÀ DTE. SANTS-MONTJUIC.
Creu Coberta, 104. Tel. 291.63.10 - 291.63.04
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.

OF. ATANCIO AL CIUTADÀ ZONA FRANCA. 
Pg. Zona Franca, 116. Tel. 432.16.99
Horari: dl-dv: 8’30-14 h.

Serveis que ofereixen:
- Servei d’Informació - Registre General
- Expedició Targeta Rosa - Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts - Assabentats d’obres
- Informació de guals i via pública

CALENDARI CONTRIBUENT IMPOSTOS MUNICIPALS 96
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril

IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril

ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre

IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre

IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.

A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol

-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Informació: Fundació Joan Miró
Tel. 329.19.08
XXX Trofeu Sant Jordi
de Natació. 13è. Memo-
rial Joan Ferri
Lloc: Club Esportiu
M e d i t e r r a n i ,
(Begur, 44)
Dates: 20 i 21 d’abril

Nou espai de creació a La Casa del Rellotge

El Centre Cívic La Casa del
Rellotge ofereix un taller
d’Art Contemporani per a

l’aprenentatge de dibuix i pintura, i
també per a la investigació de
noves tècniques, amb l’objectiu
d’aconseguir formar un grup d’artis-
tes amb una bona dinàmica del tre-
ball que puguin impulsar iniciatives
amb repercusió al barri, al districte i

a la ciutat.
El taller, que està dirigit per un

artista de la Zona Franca, està pensat,

bàsicament, per a joves a partir de
quinze anys amb inquietuds creati-
ves. Tot i això, aquest servei está
obert també a la participació de
persones de totes les edats.

Aquest nou espai funciona els
dilluns i els dimecres, de les 19 a
les 22 hores. La Casa del Rellotge
es troba al carrer Llobregat s/n,
(Telèfon 432-24-89).
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L’Auditori té una superfície de 184 metres quadrats i disposa de 250 butaques

Més equipaments
culturals pel barri

L
m{(Koz|{(komx|i(lm{(lm(
ni(xok(imj(}ni({ili(xoli~il
mn|(l›ú{(xújlik((mn|zili(
xml(kizzmz(Mi{nmzzmz,(;;)

(i(imj({i{({ilm{(lm(kimmmi((ml(ko
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z{iü(ozioinil.(\o|(}n(konj}n|(l›my}i
ximmn|{(k}l|}zil{({i|}i|{(i l’illa de
propietat municipal delimitada pels
carrers d’Eugeni d’Ors, les Corts,
Masferrer i Gran Via de Carles III.
Aquests equipaments completen tota
la xarxa de serveis socio-culturals que

s’ofereixen en aquest indret: una
escola municipal, un gimnàs munici-
pal, l’escola d’adults, un casal de
joves i un d’avis, l’Arxiu Municipal
de Districte i les dependències de
Serveis Personals, que omplen la
resta de l’espai.

Les obres de la sala polivalent han
estat finançades i realitzades per
l’empresa propietària dels cinemes en
compensació per la cessió d’ús de
l’espai destinat a les sales de cinema.

El nou Auditori, que té 184

metres quadrats i disposa de 200/250
butaques, està dotat dels elements
més moderns per dur a terme dife-
rents activitats, com representacions
teatrals, projeccions, conferències,
trobades, i tot tipus d’actes culturals.
Volumètricament, l’obra s’ha resolt
pensada des de la secció. Un fals sos-
tre de plaques acústiques de fusta
s’escalona, dóna moviment visual i
recull en els seus plecs els focus de
projecció. El moblament de la sala
s’ha resolt amb cadires apilables de
fusta laminada i una part, al fons,
amb grades retràctils, el que fa possi-
ble l’utilització polivalent d’aquest
espai.

La superfície global de l’equipa-
ment és de 317 metres quadrats.

Programació diversificada
La gestió de l’Auditori de les

Corts anirà a càrrec del Districte i es
pretén que tingui una programació
estable i un ús diversificat. Per aquest
motiu, les autoritats del districte
s’han adreçat a les entitats del barri
per fer-les partíceps i comptar amb
les seves iniciatives.

L›il|zi(jinli,(ml(komxlmx(kinm-
mi|oozànik(⁄Zmnoiz(lm{(Koz|{ (ko
mx|i(imj({i{({ilm{(lm(kinmmi(mn(

El nou Auditori, situat

al carrer Masferrer 33,

està dotat dels

elements més moderns

per què s’hi

desenvolupin tot tipus

d’activitats culturals



handbol, voleibol, bàs-
quet, tennis i rugbi.
Participen els I.B.
Ausiàs Marc, Joan
Boscà i Les Corts
Lloc: Complex Esportiu Uni-
versitari
(Av. Diagonal, 695-701)
Dates: 19 d’abril
Organitza: Club Esportiu Uni-
versitari
Tel. 333.83.04

III Cursa Atlètica
Duran i Bas
Dates: 28 d’abril
Organitza: A.P.A.
Escola Duran i Bas
Tel. 490.81.59

II Cursa Atlètica CESF
Dates: 12 de maig
Organitza: Centre d’Estudis
Sant Francesc
Tel. 321.83.77

Hípica: Concurs de Salts
Internacionals 
Lloc: Reial Club de Polo
(Av. Doctor Marañón, 17-31)
Dates: de l’1 al 15 de juny
(dates aproximades)
Informació: Reial Club de Polo
Tel. 402.93.00 
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Nova sala dedicada a ceràmica
d’Alcora al Museu de Cerà-
mica.
El Museu de Ceràmica
dedica una nova sala
permanent per mostrar
la col·lecció que va tenir
tant d’èxit en l’exposi-
ció “L’esplendor d’Alco-
ra”
Museu de Ceràmica
Av. Diagonal, 686
Tel. 280.16.21
Horari: de dimarts a diumenges
de 10 a 15 h.

Itinerari
“Monestir
de Pedral-
bes, antiga
Finca Güell”
Data: 27 d’abril
Informació i
inscripcions:
C. Cívic Can
Deu
Tel. 410.10.07

Xerrada informativa sobre el
Servei d’Alarma Telefònica
(SAT) a càrrec de Teresa
Torrent
Lloc: Centre Cívic Can
Deu
(Pl. Concòrdia, 13)
Dates: 14 de maig
Horari: 18.30 h.
Informació: Dte. Les Corts
Tel. 291.64.00

Cicle de conferències “Pintors
de la col·lecció Thyssen-Bor-
nemisza”
Lloc: Fundació Thyssen-Borr-
nemisza
(Baixada del Monestir, 9)
Dates: maig (dates a determi-
nar)
Informació: Fundació Thyssen-
Bornemisza

ITINERARIS

CULTURA

Agenda B
Barcelona Informació

MUSEUS
CONFERÈNCIES

DIVERS

ACTES ESPORTIUS
DIVERS

Tel. 280.14.34
Torneig Inter-instituts: atle-
tisme, futbol, futbol-sala,

La Ronda del Mig es cobrirà al seu pas pel districte 

OFICINA D’ATENCIO AL CIUTADÀ

DISTRICTE LES CORTS
Pl. Comas, 18 / Tel. 291.64.40-291.64.41
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.

Serveis que ofereixen:
- Servei d’Informació - Registre General
- Expedició Targeta Rosa - Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI CONTRIBUENT IMPOSTOS MUNICIPALS 96
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril

IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

INFORMACIÓ 
D’ INTERÈS

Les Corts té el projecte
de cobrir el tram de la
Ronda del Mig entre

l’avinguda de Madrid i la tra-
vessera de les Corts. Això
serà possible amb la cons-
trucció d’un aparcament i la
urbanització de la superfície,
de forma similar a com s’ha
realitzat a Sants, al carrer Brasil (on
s’està en la fase d’urbanització de la
superfície). La cobertura del primer
cinturó als dos districtes suposarà la
creació d’una rambla de vianats de

més de mil metres de longitud.
L’empresa adjudicatària de la cons-

trucció de l’aparcament, AISER-
PACSA, es troba fins aquest mes
d’abril en un període de precomercia-

lització de les places per tal de
començar el projecte. Les previ-
sions apunten a què a l’estiu
puguin començar les obres.
L’aparcament, amb capacitat per
a 314 vehicles, suposarà la
cobertura de 306 metres qua-
drats. L’obra té un pressupost que
supera els 570 milions de pesse-

tes i uns terminis d’execució de 14 a
18 mesos. Una vegada construit
l’aparcament s’urbanitzarà la superfí-
cie i s’urbanitzaran uns 60 metres de
Ronda per damunt de la Travessera.
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Un grup de treballadors netejant un solar durant el passat mes de març.

Neteja dels solars
de Les Planes

E
n el darrer trimestre de
l’any passat, es van reiniciar
al districte de Sarrià-Sant
Gervasi les tasques de nete-

ja dels solars de les parcel·les de titu-
laritat pública dels barris de Vallvi-
drera-Les Planes. Aquestes tasques,
que es venen desenvolupant des de
1994, van quedar interrompudes
entre els mesos de març i octubre de
l’any passat Fins el moment, s’ha
netejat aproximadament el 85% de
la superfície de titularitat pública.

Aquests treballs s’emmarquen en les
campanyes de prevenció d’incendis,
al facilitar la creació de tallafocs.

La neteja dels solars de Les Planes
es du a terme gràcies a l’acord entre
l’empresa Barcelona Activa, el Patro-
nat Metropolità de Collserola i el
Districte, amb la col·laboració tècni-
ca del Servei Municipal de Parcs i
Jardins.

La tasca de neteja consisteix en
estassar (tallar l’herba i les bardisses),
esporgar les espècies arbòries , i eli-

minar els residus vegetals resultants
mitjançant màquines trituradores.

Abans de dur a terme aquests tre-
balls, els Serveis Tècnics del Patro-
nat marquen tots els arbres que s’han
de tallar.

Iniciativa privada
Pel que fa a la neteja dels solars de

propietat privada, a finals del 1994 es
va enviar als propietaris de la zona
una notificació informant-los del
tema i recordant-los la seva obligació
de mantenir els seus solars en perfec-
tes condicions de neteja.

Des d’aleshores ençà, ha augmen-
tat la conscienciació pública del risc
que suposa un solar forestal sense
netejar.

L’Administració i els veïns de la
zona estan treballant actualment en
l’el·laboració de plans d’autoprotec-
ció amb la finalitat que aquests
s’integrin en el Pla d’Emergència
Municipal contra incendis. Aquest
plans d’autoprotecció han de servir
perquè els veïns sàpiguen com han
d’actuar en cas de què es produeixi
un incendi forestal i per coordinar els
seus esforços amb els dels serveis
d’emergència.De manera paral·lela,
s’han efectuat xerrades informatives
sobre prevenció d’incendis amb grups
de gent gran.

El condicionament

de les parcel·les de la

zona de Collserola

s’emmarca en

la campanya de

prevenció d’incendis
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Exposició de fotografia “Vous avez fait le
portrait de mon âme”, dins la Primavera
Fotogràfica
Lloc: Restaurant Servicio Wilson
(Quatre Camins, 72)
Dates: del 16 d’abril al
15 de juny
Horari: de dilluns a dis-
sabte de 10 a 24 h.
Informació: Restaurant 
Servicio Wilson
Tel. 418.72.95

Exposició de fotografies d’Emili Rodríguez
Ferrer “Estructures i llum”, dins la Prima-
vera Fotogràfica
Lloc: Associació de Fotògrafs Professionals
de Publicitat i Moda
(Ptge. Maluquer, 8-10)
Dates: del 22 d’abril al 31 de maig
Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 i
de 16 a 19 h.
Informació: Associació de Fotògrafs Profes-
sionals de Publicitat i Moda
Tel. 418.45.25

Exposició de fotografia “Quiet light: the
photographs of John Sexton”, dins la Pri-
mavera Fotogràfica
Lloc: Institut d’Estudis Nord-americans 
(Via Augusta, 123)
Dates: del 23 d’abril al 17 de maig
Informació: Inst. d’Estudis Nord-americans
Tel. 209.27.11

Exposició “Què és la vida? El sistema
immunitari contra la SIDA”
Lloc: Museu de la Ciència
(Teodor Roviralta, 55)
Dates: fins el 30 de juny
Horari: de dimarts a diumenges de 10 a 20 h.
Informació: Museu de la Ciència
Tel. 212.60.50

Concert de François Leleux (oboè) i
Emmanuel Strosser (piano) amb obres de
Haendel, Telemann, Mozart, Poulenc,
Saint-Saëns i Kalliwoda
Lloc: Institut Francès
(Moià, 8)
Dates: 23 de maig
Horari: 21 h.
Informació: Institut Francès
Tel. 209.59.11

EXPOSICIONS
CULTURA

SANT PONÇ
FIRES I MOSTRES

MÀGIA
INFANTS

ONG’s
SEMINARIS

VARIS
FESTES POPULARS

MÚSICA

Festa Major del barri de Can Caralleu
Dates: 25 i 26 de maig
Informació: Districte Sarrià-Sant Gervasi
Tel. 291.65.00

Festa Major del barri de Tres Torres
Dates: 8 i 9 de juny
Informació: Districte Sarrià-Sant Gervasi
Tel. 291.65.00

Fira de Sant Ponç
Lloc: plaça Sant Vicenç de
Sarrià
Dates: 11 de maig
Informació: Districte Sarrià-
Sant Gervasi
Tel. 291.65.00

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI. 
Pl. Consell de la Vila, 7
Tel. 291.65.31-291.65.32 
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:
- Servei d’Informació - Registre General
- Targeta Rosa - Queixes telefòniques
- Padró d’habitants - Subvenció IBI
- Informació de guals - Duplicats de rebuts
- Duplicats de rebuts en periode de pagament
- Assabentats d’obres menors

CALENDARI CONTRIBUENT IMPOSTOS MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril

IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril

ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre

IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre

IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Màgia: “Històries màgiques”
amb Sim Salabim
Lloc: Jardins del poeta Eduard
Marquina-Turó Parc
(Av. Pau Casals, 1)
Dates: 28 d’abril
Horari: 12 h.
Informació: Institut Mpal. de
Parcs i Jardins
Tel. 424.38.09

Seminari “Cooperació Internacional-Orga-
nitzacions No Governamentals”
Lloc: Fundació Alfons Comín
(Av. República Argentina, 261)
Dates: abril i maig
Informació: Fundació Alfons Comín
Tel. 418.54.07

Noves escales al
carrer Algarves

El tram final del carrer Algar-
ves, a Vallvidrera, disposa
d’unes noves escales, que

faciliten la mobilitat dels veïns.
Fins ara, aquesta zona estava sense
pavimentar i en estat molt degra-
dat. Juntament amb les escales,
s’han construit unes zones laterals
enjardinades.

Més aparcaments i nous espais públics

L’aparcament soterrani situat
a la cruïlla entre el passeig de
Sant Joan Bosco i Manuel

Girona és ja una realitat després de
que el desembre finalitzessin les
obres de construcció.

A partir d’ara, s’està a l’espera de
que s’iniciï la segona fase de les
obres, que suposaran l’urbanització i
enjardinament de la superfície, la

qual cosa donarà lloc a la creació
d’un nou espai públic:  els Jardins
Joan Vinyoli. 
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L’immoble que albergarà l’escola està situt al carrer Providéncia, 134-142

Nou edifici per a
l’escola Pau Casals

L
es obres de construcció del
nou edifici per a l’escola
Pau Casals (c/ Providència,
134-142) són a punt de

finalitzar. Tot i que el Consell Escolar
encara no ha pres una decisió defini-
tiva, s’espera que el trasllat es faci
abans de l’estiu.

La construcció d’aquest nou edifi-
ci s’emmarca dins el programa
d’actuacions 1991-96, el·laborat sota
conveni subscrit  entre la Generalitat
i l’Ajuntament de Barcelona, per a la

construcció d’edificis escolars
El nou edifici (de 3.725 metres

q u a d r a t s
dm({}xmznökim)(zm}nmix(ml{(zmy}i{
i | { ( n m k m { { i z i { ( x m z ( i l m y } i z -
{m(i(li(no~i(nozmi|i~i,(i({ol}kioni(
ml{(xzojlmmm{(lm(minki(l›m{xii(y}
m(nin{(izi(xi|ii(l›m{koli,(i(y}m(~in(
xzo~okiz(li(}jikikiü(mn(lo{(mliniki{(l
inmzmn|{(lml{(nmn{(lm(xzmm{koliz
(lml{(lm(xzimàzii.

L›mliniki(kon{|i(l›}ni(xlin|i(jiix
i,(|zm{(xlin|m{(i(}n({mmi{o|mzzi-

ni.(I(li(xlin|i(jiixi(m{(|zojmn(l›àz
mi(l›ilmini{|zikiü,(ml(mmnjiloz(i(
ml{({mz~mi{(lm(k}ini,(iixö(kom(li~
mz{o{(m{xii{(komxlmmmn|izi{.(Il(x
zimmz(i(il({moon(xi{({›hi(}jikizin(m
l{(ni~mll{(l›ml}kació primària, men-
tre que al tercer pis es situen els
espais de preescolar. L’escola comp-
tarà amb aules de grup, d’especialit-
zació, de psicomotricitat, tutories,
seminaris, biblioteca i altres serveis.
La planta coberta de l’edifici es con-
dicionarà com a pati per als més
menuts. A més, s’hi instal·larà un cos
afegit per poder-hi tenir un aula de
botànica.

La planta semisoterrània s’ha ade-
quat per a zona esportiva: hi ha un
gimnàs, una sala polisportiva, vesti-
dors, magatzems i una àrea de serveis
complementaris. En el pati exterior
es troba una pista polisportiva que té

El cinema, en
expansió al barri

Gràcia és un dels barris de
Barcelona que, en matè-
ria de cinema, està tenint

un ritme més important d’expansió
en els últims temps. Tenim com a
exemple la recent inauguració, el
passat mes de setembre, de les qua-
tre noves sales del cine Verdi Park,
que amplien l’oferta del cine
Verdi, ara amb nou sales. Aquest
equipament confirma la demanda
del cine en versió original.
Enguany, hi ha un altre projecte:
l’ampliació del cine Bosque amb
cinc noves sales, que es comencen
a construir al mes d’abril al terreny
colindant al local d’aquest cine, a
la Rambla del Prat.
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III Concurs del cartell de la Festa Major de
Gràcia 1996
Lloc: Districte Municipal de Gràcia
(Pl. Rius i Taulet, 2)
Dates de presentació: del 22 d’abril al
3 de maig 
de dilluns a divendres de 8:30 a 18 hores.

“Em vec el bec” de Joan Castells i Francesc
Albiol sota la direcció de Joan Castells
Lloc: Teatre Artenbrut
(Perill, 9-11)
Dates: a partir de mitjans d’abril
Horari:  de dimarts a dissabte: 21 hores, diu-
menges: 19 hores
Informació: Teatre Artenbrut Tel. 457 97 05

Teatre de mitjanit. Òpera humor “Michael
Aspirall” Nou Espectacle
Lloc: Teatre Artenbrut
Dates: del 23 d’abril a finals de maig
Horari: de dimarts a dissabte: 23 hores,
diumenges: 22
hores

Teatre de
mitjanit. “El
Viatge” Música i
poesia
Lloc: Teatre Artenbrut
Dates:  del 27 al 31 de maig

Horari: 23 hores
“L’afer del carrer Lourcine”
d’Eugene Labiche,
Edouard Martin i Albert
Monnier 
Lloc: Teatre Lliure
(Montseny, 47)
Dates: del 24 d’abril al 24
de juny (data final aproxi-
mada)
Horari: dimarts, dimecres,
divendres i dissabtes a les 21 hores,
dijous a les 17 hores, i diumenges a les 18
hores.

CONCURSOS

TEATRE

CULTURA
VARIS

FESTES POPULARS

TEATRE INFANTIL
INFANTS

ATLETISME
ESPORTS

Informació: Teatre Lliure Tel. 218 92 51
Teatre infantil “l’Odisea”
d’Homer a càrrec de la com-
panyia Teatre Nu sota la
direcció de Lluís Graells
Lloc: Jove Teatre Regina
(Séneca, 22)
Dates: del 27 d’abril al 5 de
maig (els dissabtes i diumen-
ges)
Horari: 18 hores
Informació: Tel. 218 15 12

Teatre infantil “El garrofer
de les tres taronges” a
càrrec de Marduix, sota la direcció de Jordi
Pujol
Lloc: Jove Teatre Regina

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE GRÀCIA

Pl. Rius i Taulet, 2
Tel. 291.66.10-291.66.11
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICI-
PALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Dates: 20 i 21 d’abril
Horari:  18 hores
Celebració de la Patrona de les entitats de
Gràcia
Data: 17 i 28 d’abril
Programa: festa infantil a les 18 h. a la Pl. del
Nord; ballada d’esbarts a les 23 h. a la Pl. del
Nord; partit de futbol sala a les 9 h. a la Salle
de Gràcia; ballada de sardanes a les 12 h. a la
Pl. del Nord; obra de teatre a les 19 h.
(lloc a
determinar)
O r g a n i t z a :
C o o r d i n a d o r a
d’Entitats de Gràcia

Feste de les  Caramelles
Data: 20 d’abril
Horari: de 17 a 20 h.
Programa: des de la Pl. Rius i Taulet, sortida
de 20 colles caramellaires que faran diferents
recorreguts pel barri. Finalment es retrobaran
a la mateixa plaça per celebrar el fi de festa
Organitza: Fed. de Cors d’en Clavé

Diada cultural afro-catalana
Lloc: Centre Cívic La Sedeta 
(Sicília, 321)

Dates: 8 de juny

Horari: de 10 del matí a 2 de la matinada
Informació: ETANE  Tel. 278 02 94
XIII Milla Urbana de l’Esportiu Claror
Sortida: Roselló (entre Nàpols i Sicília)

La policia comunitària ja opera al districte

Des de mitjans del passat
mes de febrer, ja exis-
teix al districte la nova

figura de Policia Comunitària
de la Guárdia Urbana que
reprèn, amplia i millora l’antiga
institució de la policia de barri.
De moment, la seva implementa-
ció s’està duent a terme per fases,
i es preveu que  estigui totalment
extesa a mitjans d’aquest any.

Actualment, la policia comunitària ja
patrulla pel centre històric de Gràcia i pel
barri del Camp d’en Grassot. En breu temps,

també s’extendrà als barris de La
Salut, el Coll, Vallcarca i Peni-
tents.

La idea és apropar la Guardia
Urbana als ciutadans per auxiliar-
los, prevenir delictes, i contribuir
a la millora de la qualitat de la

zona. Això es fa amb la presència per-
manent d’un equip fix d’agents que
estan en contacte estret amb les enti-
tats, veïns i comerciants de la zona.
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Aquest tram del passatge Agregació, entre els carrers Art i Rubió i Ors, pas-
sarà a formar part de la plaça, que ja va ser remodelada l’any passat.

La plaça Cardó
serà més gran

L
a plaça del canonge Carles
Cardó gairebé duplicarà el
seu espai quan es dugui  a
terme el projecte d’urbanit-

zació que ja tenen enllestit els arqui-
tectes dels Serveis Tècnics del Dis-
tricte. La plaça, que té forma
triangular, es troba a  la confluència
del passatge Agregació amb els
carrers Art i Garrotxa, al cor del barri
del Guinardó.

El projecte del que constituirà la
segona fase d’urbanització d’aquesta

plaça (la primera fase es va fer l’any
passat) preveu l’ampliació de la seva
superfície en 380 metres quadrats.
Això s’aconsegueix gràcies a la inclu-
sió d’un dels laterals de la plaça, el
tram del passatge Agregació entre els
carrers Art i Rubió i Ors, a l’espai de
la plaça. Aquest tram de carrer és,
actualment, un espai molt poc utilit-
zat pels vehicles, però el fet que hi
hagi calçada fa perillós el seu ús per
als vianants. Per això s’ha optat per
unir-lo a la plaça actual aconseguint

que aquesta passi dels 560 metres
quadrats actuals a tenir-ne 940.

D’aquesta manera hi haurà més
zona d’ús lúdic per als veïns, i els via-
nats guanyaran una mica més d’espai.
El projecte d’aquesta fase, que comp-
ta amb un pressupost de més de 14
milions de passetes, preveu la
col·locació de més bancs, la planta-
ció de nous arbres i la instal·lació
d’una font i de jocs infantils. 

Supressió dels pals
Per altra banda, el projecte també

inclou la supressió dels dos pals de la
xarxa de subministrament d’energia
elèctrica que hi ha a la plaça. Així,
s’aprofitaran les obres d’aquesta sego-
na fase per traslladar la xarxa elèctri-
ca al subsòl, treient obstacles i millo-
rant alhora l’aspecte visual de la
plaça. 

La primera fase de la remodelació
d’aquesta plaça ja va fer-se l’any
1995. En aquella actuació es va reno-
var el mobiliari urbà i el paviment, al
temps que es van instal·lar bancs i
altres tipus de mobiliari urbà. També
es van reservar uns espais per a ins-
tal·lar-hi vetlladors i es van mantenir
el arbres que ja hi havia. El cost
d’aquesta primera fase va ser de  17
milions de  pessetes.

L’espai, situat al 

Guinardó, augmentarà

la seva superfície en

380 m2 gràcies a la

inclusió d’un tram de

carrer lateral en la

zona per a vianants
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Concert de Música Kurda amb el grup Gani
MirzoTrio
Lloc: C. Cívic del Carmel, (Santuari, 27)
Dates: 27 d’abril
Hora: 22 hores
Informació: C. C. el Carmel Tel. 429 08
09

Concert de Smashing Pumpkins
Lloc: Palau Municipal d’Esports de
la Vall d’Hebron
(Passeig Vall d’Hebron, 166-176)
Dates: 30 d’abril
Hora: 22 hores
Preu: 3000 ptes.
Informació: Palau d’Esports Vall d’Hebron
Tel. 428 39 52

Concert de Meat Loaf
Lloc: Palau Municipal d’Esports de la Vall
d’Hebron
(Passeig Vall d’Hebron, 166-176)
Dates: 28 de maig
Hora: 22 hores
Preu: 3000 ptes.
Informació: Palau d’Esports Vall d’Hebron

Tel. 428 39 52
Exposició de fotografia i pintura “Paris-
Rayuela” i Retrats-Rayuela dels artistes
Héctor Zampaglione i Jorge Sarraute. dins
l’homenatge a  Julio Cortàzar

Aquesta exposició la podreu veure als
següents centres cívics dins  l’homenatge que
cada centre ret a Cortázar (de 10 a
21’30 h.)
Centre Cívic El Guinardó
(Av. Mare de Déu de Montserrat,
136)
Exposició: del 12 d’abril al 25
d’abril
Centre Cívic del Carmel, 
(Santuari, 27)
Exposició: del 26 d’abril al 9 de maig 
Centre Cívic de la Taxonera, 
(Arenys, 45)
Exposició: del 10 de maig al 23 de maig
Centre Cívic Casa Groga, 
(Av. Jordà, 27)
Exposició: del 24 de maig al 6 de juny
C. Cívic Matas i Ramis, 

MÚSICA
CULTURA

VARIS
CURSOS

SANT PONÇ
FIRES

GUINARDÓ
FESTES POPULARS

EXPOSICIONS

ESPORTS

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ

DISTRICTE HORTA-GUINARDO, Ronda Guinardó, 49
Tel. 291 67 77
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICI-
PALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 
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(Feliu i Codina, 20)
Exposició: del 7 de juny al 21 de juny
IX Trofeu Guinardó de Bitlles Tra-
dicionals Catalanes
Lloc: C. Cívic del Guinardó
(Av. Mare de Déu de Montserrat, 136)
Dates: 5 de maig

Informació: Bitlles Club la Cava Guinardó
Tel. 435 52 41
Curs per deixar de fumar

Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis
(Feliu i Codina, 22)
Dates: continu fins al juny
Horari: els divendres de 20 a
21:30 hores
Informació:  Centre Cívic
Matas i Ramis
Tel. 358 08 50

Curs de gravat de vidre per a la
gent gran
Lloc: Centre de Serveis Socials Santes Creus 
(Pl . Santes Creus)
Dates: trimestral 
Informació: C. Serveis Socials Santes Creus
Tel. 358 81 00 els dijous de 17 a 19 hores.

Curs de manteniment de la memòria per a
la gent gran
Lloc: Centre de Serveis Socials Santes Creus 
(Pl . Santes Creus)

Dates: trimestral 
Informació: C. Serveis Socials Santes Creus
Tel. 358 81 00 els dijous de 17 a 19 hores.
Fira de Sant Ponç
Lloc: Pl. Nen de la Rutlla

Dates: 11 de maig
Informació: Dte. Mpal. Horta-Guinardó

Tel. 291 67 00
Festa Major del Guinardó
Dates: de finals d’abril a
principis de maig

Homenatge a
Julio Cortázar

El Districte organitza un
homenatge a l’escriptor
argentí Julio Cortàzar, mort

el 1984 a l’edat de setanta anys. Els
actes programats sota el títol Que-
remos tanto a Cortázar. Un llatinoa-
mericà a Europa tindran lloc entre
els mesos de març i juny (veure
agenda adjunta). 

El districte pavimenta els seus carrers

Onze mil metres quadrats de
nou paviment. Aquesta és la
dada de la campanya de

pavimentació d’aquest any a Horta-
Guinardó. Els carrers que es pavimen-
ten en aquesta campanya són Ramon
Rocafull, Santa Rosalia, Santuari,
Bismarck, Capcir, Congrés, Vallseca i
Praga (en aquests dos últims casos es
tracta de la segona fase).

El tipus d’intervenció previst no és
el mateix en tots els carrers. Així, hi ha
casos en què es reforça el paviment, en
altres es fa una renovació, i en uns ter-
cers es fa un recobriment asfàltic.
Aquestes actuacions suposen una
inversió propera als 40 milions de pes-
setes. Tot i això, no es descarta que en
el decurs de l’any es pugui pavimentar
algun altre carrer.
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El passatge del Doctor Pi i Molist s’ha convertit en una zona de vianants,
on s’instal·laran arbres i bancs

Humanitzar els
espais públics

U
n dels objectius a
potenciar durant el pre-
sent mandat municipal
al Districte de Nou

Barris és la creació d’espais d’ús

exclusiu per a vianants als barris. Es a
dir, anar tendint cap a una progressi-
va viabilitat de l’interior dels barris,
per facilitar als ciutadans un entorn
més agradable.

Una mostra d’aquest fet és la
intervenció que s’ha realitzat al pas-
satge del Doctor Pi i Molist (que
comunica els carrers de Sant Iscle i
Pi i Molist), que és una zona propera
al mercat de la Mercè i a tot un
seguit de comerços. Fins ara, aquest
passatge era pràcticament un espai
d’estacionament i pas de vehicles,
que feia molt difícil la compatibilitat
del trànsit amb els usos comercials
que hi eren presents.

L’actuació, partint de la premissa
de la zona per a vianants, ha inclòs la
supressió de barreres arquitectòni-
ques per millorar l’accesibilitat, la
col·locació de nou mobiliari urbà i
un tractament dels materials molt
acurat. Tot això ha de comportar de
retruc una potenciació dels comerços
del voltant, i la seva inclusió en l’eix
comercial passeig Fabra i Puig-carrer
Dr. Pi i Molist.

Això és tant sols una mostra, dons
el Pla d’actuació municipal preveu
pels propers anys crear més zones per
l’ús dels vianants
i(l›il|zm{(inlzm|{(lml(li{|zik|m,(k
om(ml{(kizzmz{(Joiy}im(^ill{,([in|i(
Mnozàkii,(Ki{il{(i(K}jmzü,(Inlzümm-

El pla d’actuació

municipal al districte

preveu crear zones per

a l’ús exclusiu dels

vianants, en la línia de

la intervenció duta a

terme al passatge del

Doctor Pi i Molist
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Exposició Fotogràfica “Nou Barris” 
Lloc: Centre Cívic Can Baste
(Pg. Fabra i Puig, 274 - 276
Dates: de l’1 al 29 d’abril
Informació: Centre Cívic Can Baste 
Tel. 420 66 51

XI Trobada de Corals de la
Guineueta
Lloc:  Col·legi Jesús Maria
(Pg. Sant Gervasi, 15)
Dates: 5 de maig
Informació: Coral Canticorum 
Tel. 291 68 00

XV Certamen de Poesia Federico García
Lorca
Lloc: Centre Cultural García Lorca
(Viladrosa, 60)
Dates: juny
Informació: Centre Cultu-
ral García Lorca 
Tel. 350 34 85 

1a. Mostra Fotogràfica “La República”
Lloc: Centre Cívic Can Baste
(Pg. Fabra i Puig, 274 - 276)
Dates: de l’1 al 29 d’abril
Informació: Centre Cívic Can Baste 
Tel. 420 66 51

EXPOSICIONS

POESIA

SANT PONÇ

CULTURA
MOSTRA FOTOGRÀFICA

FIRES I MOSTRES
LA PROSPERITAT

CRUCES DE MAYO

ROMERIA

FESTES MAJORS

CARNESTOLTES
FESTES POPULARS

Fira de Sant Ponç
Lloc: Marquesina de la Via Júlia
(Via Júlia, 177)
Dates: 11 de maig
Informació: Districte Municipal Nou Barris
Tel. 291 68 00

Cursa Vivicitta’96
Lloc: Parc Esportiu Municipal
Can Dragó
(Rosselló i Porcel, 7-11)
Dates: 14 d’abril
Informació: Can Dragó 
Tel. 276 04 80 - 276 10 80

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ

DISTRICTE NOU BARRIS

Doctor Pi i Molist, 133. / Tel. 291.68.00-291.68.60
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.

Serveis que ofereix:
- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS

MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Festa Major de la Prosperitat
Dates: del 27 de maig al 5 de juny
Informació: Districte Municipal Nou Barris
Tel. 291 68 00

“Las Cruces de Mayo”
Lloc: Final de la Via Júlia
Dates: mitjans de maig
Informació: Centre Cultural Garcia Lorca
Tel. 350 34 85

Romeria de Nou Barris
Dates: maig
Informació: Centre Cultural Garcia Lorca
Tel. 350 34 85
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ni(é{(mol| important a la zona de Ciutat
Meridiana, on l’estructura i les caracte-
rístiques del terreny presenten grans des-

Més escales mecàniques a Ciutat Meridiana

nivells. Les obres també contem-
plen la urbanització dels espais
entre blocs de vivendes, amb
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El nou centre està situat al carrer Guayaquil, número 55

Casal de joves
al Baró de Viver 

E
l barri del Baró de Viver ha
estrenat un nou equipa-
ment: el Casal de Joves del
carrer Guayaquil, número

55, que dóna resposta a una antiga
reivindicació dels joves del barri. El
nou centre s’ubica a la planta baixa
d´un dels edificis promoguts pel Pa-
tronat Municipal de l´Habitatge que
substitueixen a les antigues torres
adosades a la Ronda del Litoral.

La construcció d´aquest equipa-
ment contribueix a la promoció

d´activitats juvenils del Districte de
Sant Andreu. El nou espai disposa
d’una sala comuna, sales de tallers i
serveis adaptats per a tothom.

En el mateix edifici del Casal de
Joves s’ubica també la nova seu de
l´Associació de Veïns, que disposa de
diferents espais, recepció, quatre des-
patxos, dues sales de reunions,
magatzems i serveis. En total, la
superfície global és de 257 metres
quadrats. Els equipaments es comple-
taran amb una zona a l´aire lliure

d´oci, que disposarà d’unes pistes de
petanca.

Aquests nous espais es troben
davant de les instal·lacions esporti-
ves de la Pèrgola del Baró de Viver,
on tothom que ho desitgi pot iniciar-
se i aprofundir en la modalitat espor-
tiva de la lluita. 

Pla de Reforma Integral
Aquesta actuació urbanística

forma part del Pla de Reforma Inte-
rior del Baró de Viver, que té per
objectiu facilitar la regeneració del
teixit urbà i de les edificacions del
districte, mitjançant la substitució
per habitatges de nova construcció.

Els nous equipaments s’emmar-
quen, doncs, en un procés de trans-
formació d´un barri que en un futur
immediat comptarà amb noves ins-
tal·lacions i nous centres públics.

Crònica d’un any

Crònica d’un any és el títol
d’un llibre que recull els
esdeveniments més

importants viscuts als diferents
barris del districte (Sant Andreu,
La Sagrera, Navas, Congrés, Bon
Pastor, Baró de Viver i Trinitat
Vella) durant l’any passat. La
publicació, els autors de la qual
són Xavier Basiana, Ester López i
Eugènia Ustrell, dóna testimoni, a
través d’imates, fotografies i textos,
dels fets que van conformar la
memòria popular durant 1995: cul-
tura, festes, esports, intervencions
urbanístiques... El llibre es pot
adquirir a les associacions de veïns
i a algunes llibreries.
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“ISOP” dins el VIII Concurs de
Teatre Amateur
Lloc: Centre Cívic Sant
Andreu
(Gran de Sant Andreu, 111)
Dates: del 3 de març al 6 de
juny (els diumenges)
Horari: 18 hores
Informació:  Centre Cívic Sant
Andreu 

Tel. 311 99 53
X Exposició de dibuixos, murals,
maquetes i fotografies 
Lloc: Quarter de la Guar-
dia Urbana del districte
de Sant Andreu
(Sagrera, 179)
Dates: segona quinzena
de maig
Informació: Districte
Sant Andreu 
Tel 291 69 00

Exposició de Carruatges i Guarniments
Lloc: Antigues cotxeres de Sant Andreu
(Monges, 2)
Dates: obert tots els diumenges
Horari: d’11 a 13 hores
Informació: Club d’engantxes i equitació de
Catalunya

Tel. 339 13 93
Tertúlies de mares
Lloc: Casal del Barri Baró
de Viver
(Pg. Santa Coloma, 110)

TEATRE

EXPOSICIONS

CULTURA

ARTESANIA
FIRES

TERTÙLIES

VARIS
ESPORTS

BON PASTOR

NAVAS

EDUCACIÓ VIARIA

FOLKLORE

FESTES POPULARS

Dates: els segons i quarts dimarts de
cada mes 
Fira d’Artesania  “Rosa de Maig”
Lloc: Pl Orfila
Dates: tots els dissabtes
Horari: de 9 a 20 hores
Informació: Districte Municipal de Sant

Andreu
Tel 291 69 01
Gran Premi Internacional Ciutat de Barce-
lona de Natació
Lloc: Club Natació Sant Andreu
(Passeig Fabra i Puig, 47)
Dates: 28, 29 i 30 de maig
Informació: Federació Catalana de Natació
Tel .488 18 54

VI Jornades esportives “Vianasport”
Lloc: Parc de la Pegaso
(Sagrera, 179)
Dates: primera quinzena de maig

Informació: Escola Príncep de Viana 
Tel. 340 94 04
Festa Major del Bon Pastor
Dates: del 5 al 14 de maig

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE SANT ANDREU

Pl. Orfila, 1
Tel. 291.69.01
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS MUNICI-
PALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Informació: Districte Sant Andreu 
Tel 291 69 00
Festa Major de Navas
Dates: mitjans de maig 

Informació: Districte Sant Andreu 
Tel 291 69 00
Festa de Cloenda del curs d’educació viaria 
Lloc: Parc de la Pegaso
Dates: segona quinzena de maig

Informació: Districte Sant
Andreu 
Tel 291 69 00 

Folkore Andalús
Lloc: Centre Cívic del Bon Pator
(Pg. Enric Sanchís, 12) 

Dates: fins al mes de juny (els dissabtes,
cada quinze dies)

El Districte escolta la veu dels veïns

Sota el títol “L´estat del carrer”,
cada dijous, a partir de dos
quarts de vuit del vespre, té

lloc a la seu del Districte (plaça Orfi-
la, 1) una audiència pública oberta a
tots els ciutadans, associacions i enti-
tats del districte que vulguin partici-
par-hi. A través d’aquesta iniciativa,
els veïns poden demanar millores,
manifestar queixes i aportar sug-
gerències en temes relacionats amb el

seu entorn. Un equip de consellers i
tècnics municipals recull les deman-
des i els suggeriments. En l’audiència
també es poden recollir opinions

sobre àmbits d’actuació municipal
no referits a l’estat del carrer. En
aquest cas, les suggerències són
adreçades als òrgans addients.

Les demandes  ciutadanes fan
referència a temes diversos, com cir-
culació, neteja, vegetació, enllume-
nat públic, pavimentació, accessibi-
litat per a persones disminuïdes,
serveis, ocupació de la via pública i
mobiliari urbà.
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Finalment s’ha arribat a un acord per iniciar les obres d’urbanització del
carrer Guipúscoa, afectat per les obres del metro de la línia 2.

Urbanització del
carrer Guipúscoa

L
’Ajuntament i la Generali-
tat han arribat finalment a
un acord per iniciar les
obres d’urbanització del

carrer Guipúscoa, després de dos anys
de negociacions. Del pressupost total
de les obres (825 milions de pesse-
tes), el govern municipal aportarà
675 milions de pessetes, mentre que
la resta –150 milions– anirà a càrrec
de la Generalitat.  

La intervenció duta a terme per
l’Ajuntament en el tram comprès

entre Bac de Roda i Can Oliva tindrà
lloc des de la línia de façana dels edi-
ficis fins a la vorada de la part cen-
tral, mentre que en el tram entre
Can Oliva i el carrer Extremadura,
l’actuació del govern municipal afec-
tarà tota la superfície. La remodela-
ció de la part central de la rambla en
el primer tram anirà per compte de la
Generalitat .

Les obres de condicionament del
carrer, que previsiblement comença-
ran per part de l’Ajuntament al vol-

tant dels mesos d’estiu, inclouran tas-
ques de pavimentació, d’enllumenat,
de clavegueram... és a dir, una urba-
nització integral de la zona.

El carrer Guipúscoa va ser aixecat
fa uns anys per poder-hi realitzar les
obres de construcció de la línia 2 del
metro.

Dos anys de negociacions
La reivindicació municipal en les

negociacions amb el govern català
passava per què la Generalitat assu-
mís el cost de la urbanització de la
part central de la rambla.  La petició
es basava en el fet de què aquesta era
la part afectada per les obres de la
línia 2 del metro que la Generalitat
havia efectuat fins aquell moment.  

El desacord en aquest punt va
impedir arribar a un acord satisfacto-
ri. Mentre aquest arribava, els veïns
afectats van iniciar un seguit
d’accions reivindicatives encamina-
des a aconseguir el desbloqueig de les
negociacions.  

L’Ajuntament seria el primer en
iniciar les obres, que estan supedita-
des a la redacció final del projecte i a
la licitació d’obres.

La durada estimada de les obres
serà d’uns catorze mesos i es realitza-
ran en una única fase. 

L’Ajuntament preveu

iniciar les obres

al voltant dels mesos

d’estiu, i tindran una

durada estimada de

catorze mesos
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Concert de la Banda Munici-
pal sota la direcció de Rafael
Martínez
Lloc: Casino L’Aliança
del Poblenou
(Rbla. Poblenou, 42)
Dates: 14 d’abril
Horari: 11:30 hores
Informació: Casino Aliança
Poblenou  Tel. 225 28 14

Concert de la Banda Munici-
pal “Concert de Sant Jordi” 
sota la direcció de Josep Mut
Lloc: Casino L’Aliança del
Poblenou
(Rbla. Poblenou, 42)
Dates: 21 d’abril
Horari: 11:30 hores
Informació: Casino Aliança
Poblenou  Tel. 225 28 14

Concert de la Banda Munici-
pal “Fantasia sobre la música
del cinema” 
sota la direcció de Josep Mut
Lloc: Casino L’Aliança del

Poblenou
(Rbla. Poblenou, 42)
Dates: 12 de maig
Horari: 11:30 hores
Informació: Casino Aliança
Poblenou  Tel. 225 28 14

Festival de Música de Sant
Martí
Lloc: a deterninar
Dates: segona quinzena de
maig
Informació: Districte Munici-
pal de Sant Martí
Tel. 291 60 00

“Vaixell d’Ocasió” Mostra
Flotant al Port Olímpic
Lloc: Port Olímpic de
Barcelona
Dates: del 13 al 21 d’abril
Informació: Fira de Barce-
lona Tel. 233 20 00

Fira d’Art i Artesania 
Lloc: Rambla Prim (entre Cris-

MÚSICA
CULTURA

BARRI DEL BESÒS

CASTELLERS

FESTES POPULARS

VARIS
FIRES

tóbal de Moura i Venezuela)
Dates:  el primer diumenge de
cada mes
Horari: de 10 a 14 hores
Informació:  Amics de la Ram-
bla Prim
Tel. 266 10 50 

OFICINA ATENCIO AL CIUTADÀ DISTRICTE SANT MARTI

Pl. Valentí Almirall, 1
Tel. 291.60. 00
Horari: dl-dv: 8’30-18 h.
Serveis que ofereix:

- Servei d’Informació
- Registre General
- Expedició Targeta Rosa
- Padró d’habitants
- Duplicats de rebuts

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS IMPOSTOS

MUNICIPALS 1996
ÚS DE VORERES/TINENÇA DE GOSSOS: 
-No domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril
-Domiciliats: del 8 al 15 d’abril
IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA:
-No domiciliats: de l’1 de març al 30 d’abril
-Domiciliats: del 17 al 22 d’abril
ELEMENTS ANNEXOS A ESTABLIMENTS:
-No domiciliats: del 18 de maig al 18 de juliol
-Domiciliats: del 8 al 15 de juliol
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (LOCALS DE NEGOCI):
-No domiciliats: del 16 de setembre al 15 de novembre
-Domiciliats: del 3 al 10 de novembre
IBI:
-Domiciliats 2n. trimestre: de l’1 al 7 de maig
-Domiciliats 3r. trimestre: de l’1 al 7 de setembre
-Domiciliats 4r. trimestre: de l’1 al 7 de desembre
IAE:
L’Institut Municipal d’Hisenda, tramita les declaracions
d’altes, baixes, modificacions, bonificacions o exemp-
cions de l’Impost d’Activitats Econòmiques(IAE)
Lloc: Institut Municipal d’Hisenda
Avgda. Litoral, 30-34
Tel. 900 - 30 10 30
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 17’30 h.
A les Oficines d’Atenció al Ciutadà faciliten els impres-
sos i la informació, però no realitzen cap tramitació
-No domiciliats: de l’1 de juny al 31 de juliol
-Domiciliats 1r. trimestre: del 25 d’abril a l’1 de maig
-Domiciliats 2n. trimestre: del 5 al 12 de juliol
-Domiciliats 3r. trimestre: del 24 al 31 d’octubre
-Domiciliats 4r. trimestre: del 19 al 26 de desembre

Agenda B
Barcelona Informació INFORMACIÓ 

D’ INTERÈS

Festa Major del Barri del
Besòs
Dates: finals de maig
Informació: Districte Munici-
pal Sant Martí Tel. 291 60 00

27è. Aniversari de la Colla
dels Castellers de Barcelona
Dates: juny
Informació: Castellers de 
Barcelona. Tel. 265 48 88

Una plaça i un aparcament guanyats

La plaça situada davant la
parròquia del Sagrat Cor, al
barri del Poblenou, i l’apar-

cament  del Parc de Sant Martí
són els nous espais amb els que
compta el districte des del passat
mes de març. Les obres efectuades
a la nova plaça,  situada al núme-
ro 398 del carrer Pere IV, han
suposat la reordenació de l’espai a
un sol nivell  amb un conjunt for-
mat per arbrat, bancs i enllume-
nat, sobre una peça triangular.

Respecte a l’aparcament del
Parc de Sant Martí, aquest nou
equipament suposa una oferta per

als residents de la zona de 278 noves
places, distribuides en dues plantes.
Un cop finalitzada la seva construc-
ció, durant aquest any s’urbanitzarà

la superfície, uns 4.000 metres qua-
drats. Aquest espai acollirà el mer-
cadillo fins ara situat a l’entorn del
Mercat de Provençals. 


